Aftalevilkår for NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S
Almindelige bestemmelser:
Nærværende aftalevilkår er grundlag for NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING`S (herefter omtalt som
NNE) tilbud/ordre,
For tilbud/ordre gælder i øvrigt:
Er byggesagen i sin helhed ikke udbudt i overensstemmelse med udbudsloven eller tilbudsloven,
er tilbuddet også omfattet af nedenstående på tilbuds-/ordredatoen gældende dokumenter:
(dokumenterne kan hentes på: www.nne-as.dk)
• Dansk Byggeri’s Standardforbehold af maj 2008
• AB 92
• Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
Produkt:
Levering sker i henhold til den angivne specifikation. Eventuelle mer-/mindreydelser i forhold til den
angivne specifikation er kun gældende ved efterfølgende revideret skriftligt tilbud/ordre eller som skriftligt
tillæg til tidligere tilbud/ordre.
Levering:
Ved levering af sand/grus på vogn på byggeplads skal følgende forhold iagttages:
· Leveringsstedet er så tæt på byggestedet, som en 50 tons sættevogn kan køre. Hvis ikke andet er
beskrevet i tilbuddet/ordren, leveres sand/grus/jord på byggeplads på vogn uden kran.
· Inden levering og montage, og for bygherrens regning og udførelse, skal adgangsforhold og terræn
omkring bygningen være indrettet i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 om
bygge og anlægsarbejde.
· Forgæves kørsel og ventetid pga. ufarbare byggepladsveje eller adgangsforhold og terræn omkring
bygningen, og byggepladsforhold der ikke opfylder myndighedernes krav til sikkerheden, jfr.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589, faktureres til køber til de på leveringstidspunktet gældende timeog kørselssatser.
Udsættelser af levering/byggeri som følge af nævnte forhold og deraf følgende forsinkelser med
erstatningskrav, dagbøder eller andre krav overfor køber/bygherre, er NR. NEBEL
ENTREPRENØRFORRETNING uvedkommende.
Vedrørende fejl, mangler, skader, ændringer og forsinkelser:
NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING er uden ansvar for fejl og forsinkelser som følge af manglende eller
mangelfuldt projektmateriale fra køber eller hans rådgivere.
Ved en tvist ang. fejl eller mangler for forbrugere, kan du på vores hjemmeside www.nne-as.dk finde link
til forbrugerklageloven.
Forbrugerklagelov
Byggeriets Ankenævn
Nørre Voldgade 106
1358 København K

www.byggerietsankenaevn.dk

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
Nærværende almindelige salgs- og leveringbetingelser finder anvendelse ved enhver aftale indgået med
NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S, herunder også branchesædvaner eller branchevilkår, som
partnere eventuelt måtte have aftalt eller anvendt som led i aftalen.
TILBUD & OVERSLAG:
Alle afgivne tilbud eller overslag på leverancer/ydelser er gældende i 30 dage fra tilbuddets dato
medmindre andet skriftligt aftales. Såfremt køber foretager tilføjelser eller ændringer i tilbuddet ved
afgivelse af ordre, er NNE berettiget til at afvise ordren. Ordrer er først bindende, når skriftlig
ordrebekræftelse fra NNE er modtaget hos køber.
LEVERINGSBETINGELSER:
Levering sker på købers adresse. Dersom NNE ikke har accepteret særlig instruks med hensyn til transport,
er NNE berettiget til at vælge transportformen.
LEVERINGSTID:
De af NNE opgivne leveringstider er kun omtrentlige, ind til endelig leveringstid er bekræftet fra NNE.
NNE er uden ansvar for forsinkelser grundet uforudsigelige omstændigheder, som rimeligvis ikke kunne
forudses. I tilfælde af sådanne forsinkelser forbeholder NNE sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen
eller udskyde leveringstidspunktet, med en efter omstændighederne rimelig frist ud over den i aftalen
fastsatte leveringstid. Under uforudsigelige omstændigheder henhører f.eks. mangel på råvarer eller
leverings-svigt, arbejdskonflikter, mangel på arbejdskraft, arbejdsnedlæggelser, svigt i forsyningerne af
energi og vand, trafikale forstyrrelser, nedbrud på maskiner, værktøj og EDB-faciliteter, brand, krig,
mobilisering, valutarestriktioner, blokade, politiske uroligheder, myndigheds indgriben af forskellig art
såsom ved beslaglæggelse, eksport- og importforbud, sabotage og hærværkshandlinger rettet mod NNE`s
leveringsfaciliteter samt andre lignende forhindringsforhold.
NNE er uden ansvar for indirekte skader og tab, følgeskader, driftstab, avancetab eller andet lignende tab
beroende på forsinket levering.
BETALINGSBETINGELSER:
NNE`s betalingsbetingelser fremgår af NNE`s ordrebekræftelser og fakturaer. Er andet ikke skrifteligt aftalt,
skal betaling ske på den deri angivne forfaldsdato. Ved for sen betaling skal NNE`s tilgodehavende, i mangel
af anden angivelse, forrentes med den til enhver tid gældende rentesats efter renteloven.
ANSVAR FOR MANGLER:
NNE vil til enhver tid sikre, at leverancen/ydelsen er i overensstemmelse med NNE`s standard eller
specifikationer inden for grænsen af almindelig brancheteknisk nøjagtighed, således at leverancen/ydelsen
er af sædvanlig god kvalitet.
Såfremt der skulle kunne påvises mangler ved leverancen/ydelsen, påtager NNE efter eget valg at foretage
udbedring, foretage ombytning eller at kreditere køberen svarende til værdiforringelsen af
leverancen/ydelsen.
NNE`s førnævnte ansvar ved mangler/fejl er betinget af, at køber straks og rettidig efter konstatering af den
pågældende mangel/fejl, reklamerer skriftligt over for NNE.
NNE`s ansvar for mangelfulde leverancer/ydelser ophører, hhv. 2 år når købeloven er gældende, ved
erhverv AB92 er det 5 år, og ved private gælder forældelsesloven i 10 år, fra NNE`s færdiggørelse af
leverancen/ydelsen.

NNE er uden ansvar for indirekte skader og tab, følgeskader, driftstab, avancetab eller andet lignende tab
beroende på mangler ved leverancen/ydelsen. NNE hæfter ikke for fejl og mangler, der kan tilskrives købers
behandling, betjening, indgreb i leverancen eller for fejl i øvrigt, der skyldes, at køber har anvendt
leverancen/ydelsen til et andet formål end tilsigtet.
PRODUKTANSVAR:
Skader på købers eller tredjemands erhvervsmæssige ejendom, der forvoldes af defekter ved NNE`s
produkt, er kun omfattet af NNE`s ansvar, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse
hos NNE eller hans folk.
NNE er i ethvert tilfælde af produktansvar uden ansvar for indirekte skader og tab, følgeskader, driftstab,
avancetab eller andet lignende tab.

VÆRNETING OG LOVVALG:
Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret ved NNE`s værneting i Danmark.

