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Tillæg for Kviste Kompaniet Vesterbæk forretningsbetingelser.

Dette tillæg til Kviste Kompagniet Vesterbæk’s forretningsbetingelser herefter benævnt kkv - 
omhandler særskilt levering og montage. Herunder procedurer ved aflysning mv. Afsnittet i kkv 
forretningsbetingelser omhandlende montage og levering er ligeledes gældende.

Det er kun kkv der kan aflyse en montage på montagedagen. Skal montagen aflyser af 2 eller 3 part - 
skal dette foretages minimum 10 arbejdsdage inden den aftalte montage dag. Sker aflysningen under 
10 dage inden den aftale montage dag - har kkv ret til erstatning for de omkostninger forbundet med 
aflysningen. Aflyses der på dagen force majeure skal kkv øjeblikkeligt have besked herom. Bliver der 
aflyst uden kkv for besked herom - har kkv ret til erstatning for de udgifter forbundet hermed.

Hvorvidt en montage kan gennemføres pga vejret afgøres 5 arbejdsdage før den aftalte montage dag 
af kkv. Som grundlag for en sådan beslutning anvender kkv vejrtjenesten yr.no. Viser denne tjeneste 
blæst af  6 m/s eller derover kan kkv uden yderligere varsel aflyse montagen og flytte den til et nyt 
tidspunkt. Det samme gælder ved øvrige vejrforhold der ikke egner sig til montage - herunder sne, 
regn , slud mv.

Aflyses force majeure skal kkv øjeblikkeligt have besked herom. Kkv træffer beslutningen om det 
videre forløb. Fortages dette uden kkv er oplyst herom - har kkv ret til erstatning for de udgifter 
forbundet herfor. Telefon nummeret der aflyses til er hvis ikke andet er aftalt 75557478/40847660.

Beslutningen foretages af ledelsen hos kkv som er produktionschef eller direktør. 

Hvis kkv forestår montagen  er det kkv der bærer ansvaret for at anhugning udføres korrekt. Kkv kviste 
anhugges i enten to løfteøjer eller 2x40mm båndjern. Der må kun fortages lodrette løft i anhugningen. 
Ansvaret for løftet og korrektheden af dette påhviler kranfirmaet. 

Kkv kviste leveres på ben så dette er muligt. Leveres kvistene liggende pga størrelse ell lign - vil der 
være monteret et et ekstra løfteåg i kvisten. Dette anvendes til at få kvisten lodret - hvorefter der 
anhugges i de anviste løfteøjer eller båndjern. Foretages montage af direkte af modtageren skal disse 
anvisninger følges. Følges disse ikke fraskriver kkv sig ansvaret for bæreevnen i løfteøjer / båndjern. 
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