Forretningsbetingelser
Betalingsbetingelser
Ved ordreafgivelse betales 50% af entreprisesummen.
Inden levering betales yderligere 40%.
De resterende 10% betales ved levering eller montering, med mindre andet er
aftalt mellem parterne. Overstigersummen 1.00.000,00 kr må slutbeløbet der
tilbagestår ikke overstige 50.000 kr
Kviste Kompagniet Vesterbæk (herefter benævnt som KKV) kan kun indgå aftale
om leverancer under AB 92, hvis der foreligger en særskilt aftale herom, men uden
skærpende særbetingelser for os som sælger, eksempelvis en 15% garantistillelse.
Ved betaling efter forfaldsdato påløber rente 2 % pr. påbegyndt måned. KKV
forbeholder sig ret til at kontrollere kreditværdighed hos 1. gangs købere, og
ordren er betinget af positiv kreditvurdering.
Ordren igangsættes på det tidspunkt, hvor KKV har registreret første betaling eller
modtaget garanti/depot. Har KKV ikke modtaget dette rettidigt forbeholder KKV
sig retten til at rykke leveringstidspunktet.

Tilbuddet
Tilbuddet er gældende fra d.d. og 30 dage frem.
Tilbuddet forudsætter, at tilbudsmodtager/bygherren opfylder sine forpligtelser i
henhold til tilbuddet og ordrebekræftelsen.
Tilbuddet omfatter ikke ekstra arbejde, der vil blive afregnet efter timeforbrug til
455 kr pr time ekskl. moms og materialeforbrug. Dertil tilægges udgifter til kørsel - ophold mv.
KKV tager forbehold for uforudsete omkostninger, der medfører merarbejde i
forhold til tilbuddet. KKV tager forbehold for prisstigninger på råvarer og
tjenesteydelser i såvel tilbud som ordre.
Kvistene udføres efter KKVs standardløsninger, med mindre andet skriftligt er aftalt
mellem parterne. Efter accept af tilbud modtager tilbudsmodtager/bygherre en
ordrebekræftelse. Aftale anses for værende indgået og bindende, hvis der ikke
gøres indsigelser mod ordrebekræftelsen inden udløb af rettefrist. Rettefristen er
standard fastsat til 7 dage. Annulleres ordren efter rettefristen er køber forpligtet til
fortsat at betale for ordren. Udgår dele af ordren eller aftales der dekord - vil dette
blive fremsendt i form af kreditnota. Denne kreditnota kan bruges til yderligere
varekøb - og udbetales ikke med mindre andet er aftalt mellem parterne.
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Opmåling
Ved opmåling skal der være adgang til spærkonstruktion, således at taghældning
kan måles på spærfladen. Der vil kunne forekomme mindre tolerancer i
taghældninger, der kan have indflydelse på kvistens lod. Denne tolerance er
+-10mm/m. Når KKV varetager opmåling er ordretager stadig forpligtiget til at
gennemgå rigtigheden af ordrebekræftelse.

Levering
Levering sker ab fabrik eller direkte på byggepladsen efter aftale. Såfremt der er
indgået aftale om montering, vil montering skulle finde sted i den aftalte
leveringsuge. Såfremt dette ønskes ændret, vil det blive tilpasset KKVs
montageplan, og ventetid kan forekomme. Alternativt kan kvistene leveres uden
montage, og der vil indgå fradrag for dette. Leveringsforsinkelse på op til 10
arbejdsdage med 5 dages skriftlig varsel, er uden omkostninger for KKV. Ordren vil
altid blive leveret som en leverance uanset størrelse - med mindre andet er
skrifteligt aftalt i mellem parterne. Opdeles ordren i flere leverancer pålægges
udgiften for dette køber. Forsinkes leverancen kan Kkv tilbyde at opmaksinere
kvistene mod betaling. Dette skal aftale særskilt.

Montage
Standardmontage indeholder, hvis ikke andet er aftalt:

- Ilægning af kvisterammer
- Hejs af kvist(e) (kranrækkevidde 20 m.)
- Fastgørelse af kvist(e)
Med mindre andet er aftalt forudsættes således ved ankomst, at der er lovligt
stillads til tagfod ved alle kvistpositioner, at udvekslinger er udført samt at
eksisterende tagmaterialer er fjernet. Tilbuddet er ekskl tilbagelægning af tegl med
mindre andet er aftalt.
Er disse forhold ikke i orden ved ankomst som aftalt, forbeholder KKV sig at
afsætte kvistene på pladsen og foretage montering på et senere tidspunkt. Der må
derfor påregnes betaling for eftermontering. Ønsker kvisterammer leveret før
kvistene tillægges der fragt herfor.
KKV fraskriver sig et hvert ansvar for fejl eller mangler i forhold til ujævne/ulige
underlag, samt for bæredygtighed i spærkonstruktionen med mindre andet er
aftalt. Er dette ikke tilfældet forbeholdes retten til at afsætte kvistene på pladsen
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og foretage montering når forholdene er bragt i orden eller bygherre har godkendt
montage på de eksisterende forhold. Der må påregnes betaling for eftermontering.
I vores montagepriser tages der forbehold for skiﬀertag samt understrøget tegltag.

Vinterforanstaltninger
I vinterperioden fra 1. november til 31. marts er vinterforanstaltninger gældende.
Vinterforanstaltninger er i denne periode altid en del af ordrebekræftelsen. Udgifter
til vinterforanstaltning afholdes af køber - og opgøres af KKV i regning. Ved
uenighed omkring betaling af vinterforanstaltninger, kan KKV vælge at udsætte
byggeriet ind til forholdene tillader at fortsætte. Der henvises til
Vinterkonsulenterne for bygge og anlæg.

Standardbeskrivelser
Tagstenskviste
Leveres forberedt til tagsten. Undertag, 25x50 mm trykimprægnerede afstandlister.
38x73 mm taglægter samt 16 mm tagfod. Fodblik, skotrender, vandrender samt
alle inddækninger udføres i 0,8 mm zink med 16 mm krydsfiner med kantlægte
som underlag.

Zink/Kobber/Alu tag samt flunke
Kvistene udføres med 0,8 mm zink, 0,7 kobber eller 0,65 mm coated aluminium i
ønsket ral farve. Kvisttaget beklædes med stående false på ventileret underlag af
23x100mm gran/fyr brædder. Tagfod med buet afslutning, og med liggende indløb
samt skydestykke i kip. Flunke udføres med blenfals vinkelret på skotrende.
Underkonstruktionen består af 9 mm vindgips, 25x50mm afstandslister, 23x100
mm rug brædder med 4-7 mm mellemrum.

Øvrige bygningsdele
Spejl beklædes med en ”V” udformning i blenfalse. Skotrender, samt alle
inddækninger udføres med samme kvalitet som taget. Frontinddækning udføres i
wakaflex. Hele konstruktionen er isoleret. Flunke konstruktionen udføres i
45x95mm reglar med stolper lodret pr. 450mm samt 95mm isolering, 0,20 plastic
og 23x100 mm forskalling pr 450 mm. Loftkonstruktion med 250 mm isolering,
0,20 mm plastic samt 23x100 mm forskalling pr 450 mm. Alt udvendigt træværk
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grundmales samt overfladebehandles med 2 overfladebehandling i fab. Flügger. Alt
anvendt zink er VM zink / Rheinzink.

Dør- & vindueselementer
Kvistene er ekskl døre og vinduer med mindre andet er aftalt. Tilbydes disse som en del
af ordren er det med mindre andet er aftalt altid træelementer fra Rationel. Leveres
vinduer / døre hos KKV til isættelse er lægger ansvaret for elementerne hos ejer.

Kviste med altan / fransk altan
Med mindre andet er aftalt leveres altankviste med terrassebrædder i hårdtræ og
gelænder i galvaniseret stål og ved fransk altan med værn i galvaniseret stål.

Garanti
KKV giver 5 års garanti på alle materiale- og fabrikationsfejl. Foretages der
destruktive indgreb i de leverede kviste - bortfalder garantien.

Få i øvrigt yderligere oplysninger vedr. flunke opbygning, gesimser, snittegninger
o.m.a. på vores hjemmeside www.vesterbek.dk under “Tekniske detaljer”.
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