Almindelige betingelser
1. Generelt
1.1 Medmindre andet skriftlig er aftalt i
Leverandørens ordrebekræftelse, gælder disse
almindelige betingelser (herefter Betingelser) for
VJ Rørteknik A/S, Skagerrakvej 25, 6715 Esbjerg
N (herefter ”Leverandøren”) leverancer til køber.

7.2
Alle
projektændringer
udføres
ekstraarbejder og i henhold til regning.

1.2 Hvis Leverandøren leverer en samlet
entreprise, forstås at Leverandøren udfører en
samlet fagentreprise indeholdende levering af
materialer og montering.

8.2 Hvis Leverandøren leverer en samlet
entrepriseydelse sker alle leverancer fragtfrit. Hvis
Leverandøren kun skal levere materialer, sker
salg ab Leverandørens lager.

1.3
Hvis
Leverandøren
leverer
en
materialeleverance forstås, at Leverandøren kun
leverer selve materialet fra sit lager, men ingen
monteringsydelse.

9. Leveringstid
9.1 Udskyder køber leveringstidspunktet mere
end 14 dage efter, at leverancen er produceret iht.
leveringstidspunktet, er Leverandøren berettiget til
at fakturere Køber leverancen og risikoen overgår
til køber.

2. Tilbud
2.1 Leverandørens skriftlige tilbud, der ikke
angiver
en
acceptfrist,
bortfalder,
hvis
overensstemmende accept ikke er kommet frem
til Leverandøren inden 30 dage fra tilbuddets
datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks.
2.2 Tilbud omfatter alene de ydelser, der er
specificeret heri. Tilbud baseres på de på
tilbudsdatoen kendte projektoplysninger og
senere fremkomne oplysninger kan medføre
prisændringer.
3. Aftalegrundlag
3.1 AB 92 er gældende for aftaleforholdet, dog
med de fravigelser som fremgår af Leverandørens
ordrebekræftelse samt nærværende Betingelser.
4. Arbejdets udførelse
4.1 Leverandørens ydelse leveres i henhold til
Leverandørens ordrebekræftelse. Uden skriftlig
ordrebekræftelse er der ikke indgået aftale.
4.2
Køber
leverer
byggestrøm,
skurvognsfaciliteter, tilslutningsafgifter samt alle
de for byggeriet nødvendige tilladelser. Køber skal
sikre frie tilkørselsforhold og byggeveje til
ejendommen.
4.3 Køber er ansvarlig for at sikre forsvarligt
monteringsunderlag. Køber er forpligtet til at sørge
for at monteringsunderlaget holdes fri for
ledninger, anden rørføring og andre installationer,
der kan beskadiges i forbindelse med
fastmontering af leverancen.
5. Entreprisesum
5.5 Er der aftalt en fast entreprisesum er den
gældende i 12 måneder fra aftalens indgåelse. For
den del af Arbejdet, der udføres efter udløbet af
førnævnte
fastprisperiode
indeksreguleres
entreprisesummen i overensstemmelse med
nettoprisindekset med udløbet af fastprisperioden
som basisindeks. Ved indeksregulering følges i
øvrigt principperne i Bygge- og Boligstyrelsens
cirkulære om pris og tid af 10. oktober 1991.
6. Betaling
6.1
Medmindre
andet
fremgår
af
ordrebekræftelsen, skal betaling ske senest 30
dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling
beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned
fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved
modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er
omtvistet. Såfremt køber ikke betaler til forfald, er
Leverandøren berettiget til at tilbageholde endnu
ikke
leverede
leverancer/ydelser
og/eller
annullere aftalen efter forudgående skriftligt varsel
på 3 dage. Leverandøren er herefter berettiget til
at kræve erstatning efter dansk rets almindelige
regler ved køber
7. Projektering/Ændringer i projektet
7.1 Leverandøren forestår ikke projektering af
anlægget. Arbejdet udføres i henhold til Købers
projekteringsmateriale,
beskrivelse
samt
tegninger til brug for arbejdets udførelse.
Leverandøren forbeholder sig ret til uden varsel at
foretage ændringer i produktspecifikationer, hvis
dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber.

som

8. Levering
8.1 Alle leverancer er betinget af, at
aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej.
Eventuel ventetid sker for købers regning.

9.2 Leveringstiden er fastsat af Leverandøren
efter bedste skøn i overensstemmelse med de
forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse
og/eller aftalens indgåelse. Medmindre andet
skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af
leveringstiden med 14 arbejdsdage i enhver
henseende som rettidig levering, således at Køber
ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser
overfor Leverandøren. Leverandøren skal uden
ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i
leveringstiden.
9.3 Leverandøren tager forbehold for indtrufne
forsinkelser der skyldes dårligt vejrforhold,
svigtende
materialeleverancer,
krav
fra
myndigheder, strejke (også selvom strejken kun
berører Leverandøren), lock out, force majeure og
andre begivenheder som Leverandøren ikke er
herre over. I sådanne tilfælde er Leverandøren
berettiget til at udskyde færdiggørelsestidspunktet.
10. Mangler og reklamation
10.1 Hvis Leverandøren leverer en samlet
entrepriseydelse, skal Køber i forbindelse med
afleveringen udarbejde en skriftlig mangelliste,
som underskrives af begge parter. Mangler som
påvises ved afleveringen skal være afhjulpet
senest 8 uger efter afleveringen
10.2 Ved entrepriser skal Købers krav mod
Leverandøren som følge af mangler fremsættes
senest 5 år efter arbejdets aflevering jf. AB 92.
10.3 Hvis Leverandøren kun skal levere
materialer, skal Køber ved overlevering straks,
dog senest inden 10 dage foretage en sådan
undersøgelse af det solgte, som ordentlig
forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil påberåbe
sig en mangel, skal Køber straks efter mangler er
eller burde være opdaget give Leverandøren
meddelelse herom med angivelse af, hvori
manglen består. Såfremt køber har eller burde
have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer
som anført, kan køber ikke senere gøre manglen
gældende.
10.4 Har Køber ved rene materialeleverancer ikke
inden 24 måneder efter leveringsdatoen påberåbt
sig en mangel overfor Leverandøren, kan Køber
ikke senere gøre den gældende.
10.5 Efter Leverandørens valg vil mangler ved
entreprisen/materialer blive afhjulpet, omleveret,
eller købesummen vil blive krediteret Køber.
10.6 Forandring af eller indgreb i udførte arbejde
eller de leverede materialer uden Leverandørens
samtykke fratager Leverandøren for ethvert
ansvar og enhver forpligtelse.
10.7 Leverandørens ansvar bortfalder, såfremt
opbevarings- og montageanvisninger – herunder
f.eks. lukning og afdækning ikke følges. Særlig
bemærkes, at køber er forpligtet til at opbevare
leverancen inden døre, og afdække leverancen
efter montage, indtil byggeriet er færdiggjort
10.8 Der ydes ikke nogen form for garanti på købte
varer eller leverede ydelser.

11. Sikkerhedsstillelse
11.1 Sikkerhedsstillelse for det fulde beløb kan til
enhver tid kræves – f.eks. i form af bankgaranti –
før levering/montering påbegyndes
11.2 Leverandøren stiller normalt ikke sikkerhed jf.
AB 92. Hvis sikkerhedsstillelse iht. AB 92 kræves,
betales omkostningerne hertil af køber.
12. Ansvarsbegrænsning
12.1 For krav, som vedrører Leverandørens
opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine
forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for
direkte tab med følgende begrænsninger:
Leverandørens erstatningsansvar er begrænset til
direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset
kravets art – begrænset til det største af følgende
to beløb: Kr. (BELØB VJ ER FORSIKRET FOR)
eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der
forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller
direkte forbundet med erstatningskravet.
Leverandøren er under ingen omstændigheder
erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt
fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte
tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af
det solgte eller manglende mulighed for at
anvende dette, uanset om Leverandøren er blevet
informeret om sådanne kravs mulighed.
13. Force majeure
13.1 Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig
over for køber for tab, der hidrører fra
omstændigheder af usædvanlig art og som
hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens
opfyldelse, såfremt disse indtræder efter
tilbuddets fremsættelse og ligger uden for
Leverandørens
kontrol,
herunder:
Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde,
krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og
naturkatastrofer, valutarestriktioner,
offentlig
beslaglæggelse, import- eller eksportforbud,
afbrydelse af den almindelige samfærdsel,
herunder energiforsyning, væsentlige prisog/eller
afgiftsforhøjelser,
valutaudsving,
produktions- og leveringsvanskeligheder, der
skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes
Leverandøren samt indtrædelse af force majeure
og/eller
hard
ship
hos
relevante
underleverandører.
14. Produktansvar
14.1 For produktansvar hæfter Leverandøren
og/eller
er
Leverandøren
ansvarlig
i
overensstemmelse med dansk rets bestemmelser
om produktansvar. Køber skal straks underrette
Leverandøren, hvis tredjemand gør produktansvar
gældende overfor Køber. I det omfang intet andet
følger af ufravigelige regler, er Leverandøren ikke
ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre
indirekte tab.
14.2 Bliver Leverandøren sagsøgt af tredjemand i
anledning af produktansvar, accepterer Køber at
kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt
ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler
sagen.
15. Forsikring
15.1 Køber tegner og betaler sædvanlig all risk
forsikring fra arbejdets påbegyndelse indtil
mangler, der påvist ved afleveringen/leveringen,
er afhjulpet. Køber er forpligtet til at medtage
Leverandøren som sikret på forsikringspolicen.
Forsikringen skal omfatte samtlige Leverandørens
arbejder på den bygning eller det anlæg, aftalen
vedrører
16. Tvister, lovvalg og værneting
16.1 Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres
i mindelighed, skal afgøres ved byretten i Esbjerg
under anvendelse af dansk ret. Dansk
international privatret, der henviser til fremmed ret,
samt Den Internationale Købelov (CISG) finder
dog ikke anvendelse.
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