Flexwood salgs- og leveringsbetingelser
1.00 Aftalegrundlag
1.01 Aftaler indgås på branchens salgs- og leverings
betingelser, som anført nedenfor.
1.02 For alle leverancer gælder “Almindelige betingelser”
for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10. december 1992 (AB 92), medmindre
andet følger af nedennævnte bestemmelser, eller
særskilt aftale, der udtrykkeligt skal angive hvilke
bestemmelser i AB 92 der fraviges.
1.03 AB 92 §19, 6, 22 finder ikke anvendelse.
2.00 Levering
2.01 Levering anses for at have fundet sted ved varens
ankomst på bil ved byggeplads. Denne bestemmelse træder i stedet for AB 92 § 28, 29.
2.02 Leveringsstedet, der skal være plant og bæredygtigt, er så nær på leveringsadressen, som fuldt
læsset vogn med indtil 10 tons akseltryk (bredde 3
meter, højde 4 meter, længde 20 meter) kan køre
uhindret til og fra.
2.03 Såfremt køber er forhindret i at modtage den producerede vare til den aftalte leveringstid, anses levering at have fundet sted på det aftalte leveringstidspunkt, hvorefter der kan stilles krav om lagerleje.
2.04 Såfremt andre ordrer, der modtages inden accept,
fører til, at den aftalte leveringstid ikke kan overholdes, har vi ret til at træde tilbage fra tilbudet.
3.00 Forsikring
3.01 Såfremt det skønnes nødvendigt, kan vi inden levering forlange oprettelse af all-risks entrepriseforsikring.
4.00 Reklamation
4.01 Synlige mangler og skader skal omgående og senest inden 8 dage efter levering meddeles skriftligt.
4.02 Reklamation skal foretages inden den leverede vare
monteres.
5.00 Ansvarsbegrænsning
5.01 Vi er kun ansvarlige for den skade, som den leverede vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at
skaden skyldes en fejl begået af os eller af vore folk.
Vi hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, og vores ansvar for skade på ting
kan ikke overstige kr. 500.000,00. Vi hæfter kun i et
år fra levering for skade som varen måtte forvolde.
I det omfang vi måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køberen måtte gøre af
den leverede vare - herunder videresalg - er køberen pligtig at skadeløsholde os for det ansvar, som
vi måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud
over de aftalte grænser. Køberen er pligtig at lade
sig sagsøge ved samme domstol, som behandler
erstatningskrav imod os i anledning af de leverede
varer.

6.00 Betaling
6.01 Varerne faktureres på det aftalte leveringstidspunkt.
Ved for sen betaling beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned.
6.02 Betalingsbetingelser ifølge aftale.
6.03 Varerne forbliver Flexwood´s ejendom til betaling er
sket.
7.00 Sikkerhedsstillelse
7.01 Vi forbeholder os ret til inden levering at få stillet sikkerhed for vort tilgodehavende i form af bankgaranti
eller anden af os godkendt garanti.
8.00
8.01
8.02
8.03

Forhold i øvrigt
Alle bærende konstruktioner er CE mærket.
Certificeret efter EN 14080.
Tolerance
Bredde:
+/- 2 mm
Højde:
+4/-2 mm for højder </= 400 mm.
+1/-0,5 % for højder > 400 mm.
Længde:
+/- 2 mm for længde </= 2 meter
+/- 0,1 % for længde > 2 meter og < 20 meter
+/- 20 mm for længde > 20 meter
Tværsnitsvinkel:
90º +/- 1,15º, d.v.s. at afvigelsen fra den rette vinkel
er højest 1:50.
Samtlige mål angivelser og tildannelser refererer til
12% træfugtighed.

9.00 Projektering
9.01 Såfremt det aftales, at vi skal medvirke ved projektering er vi alene ansvarlige for rådgivning og udførte
beregninger i tilslutning til produkter leveret af os.
Dersom ovennævnte udføres af en af os udvalgt
rådgivningsvirksomhed er det dennes forsikring /
ansvar, der er gældende.
Den under pkt. 5.00 nævnte ansvarsbegrænsning
er i øvrigt gældende. Alle produktionstegninger og
beregninger godkendes skriftligt af Dem inden opstart af produktion.
10.00 Montage
10.01 Såfremt det aftales, at vi skal medvirke ved montage, overtager vor montør ledelsen heraf.
10.02 For aftalt montagerarbejde foretages aflevering i
henhold til AB 92 § 28, 29.
10.03 Vi har intet ansvar for senere tilsyn med og vedligeholdelse af den midlertidige vindafstivning. Den
under pkt. 5.00 nævnte ansvarsbegrænsning er i
øvrigt gældende.
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