Muehlhan A/S
Salgs- og leveringsbetingelser
Nedenstående bestemmelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved
særskilt skriftlig aftale i forbindelse med kontrakt/- ordrebekræftelse.
Kundens forretningsbetingelser gælder kun såfremt Muehlhan skriftligt har accepteret
disse.
Muehlhan A/S benævnes i nedenstående som sælger, og kunden som køber.
§1. AFTALEN
1. Et afgivet tilbud er gældende i 4 uger fra dets afsendelse. Accepteres tilbuddet ikke
skriftligt inden udløbet af denne frist, er tilbuddet bortfaldet i sin helhed.
2. Prisen er den i tilbuddet anførte pris, idet sælger dog forbeholder sig ret til at ændre
prisen som følge af uforudsete stigninger i skatter og afgifter.
3. Prisen omfatter kun, hvad der udtrykkeligt er nævnt i tilbuddet.
4. Merudgifter til transport, løn og materialer, rengøring m.v., som er foranlediget af, at
arbejdet helt eller delvist skal udføres andre steder, eller i flere etaper, eller ændret
arbejdsperiode end angivet i tilbuds- og/eller udbudsmateriale godtgøres
tilbudsgiveren ud over tilbudssummen.
5. Tilbuddet afgives med forbehold om godtgørelse for dokumenterede udgiftsforøgelser
ved arbejdets udførelse forårsaget af pålæg fra offentlig myndighed, som medfører
en væsentlig merudgift, og som ikke med rimelighed kunne tages i betragtning ved
tilbuddets afgivelse.
§2. LEVERING/UDFØRELSE
1. Tidspunktet for levering eller arbejdets udførelse aftales særskilt ved kontraktens
indgåelse, medmindre udbudsmaterialet eller andet indeholder præcise oplysninger
herom. Er intet andet aftalt udføres arbejdet inden for normal arbejdstid, hverdage fra
06.00 – 18.00.
2. Kan sælger ikke overholde den aftalte leveringstid, er sælger forpligtet til straks at
give køber meddelelse herom.
Skyldes en forsinkelse force-majeure lignende tilfælde såsom arbejdskonflikt, brand,
krig, naturkatastrofer el. lign., som sælger ikke er herre over, forskydes
leveringstidspunktet til et i forhold til forsinkelsesårsagen rimeligt tidspunkt.
Såfremt leverancer fra en underleverandør forsinkes af tilsvarende årsager, forskydes
leveringstidspunktet ligeledes.
§3. BETALING
1. Med mindre andet er aftalt skriftligt er betalingsbetingelserne netto 30 dage fra
fakturadato. Såfremt anden skriftlig aftale ikke er truffet, kan sælger en gang hver
måned indgive begæring om udbetaling af á-conto beløb for udført arbejde mv. Der
udbetales sælger derefter inden 3 uger det beløb, som må erkendes, at der er ydet
kontraktmæssige materialer eller arbejder for. Der skal tillige ydes betaling for
forarbejdede eller uforarbejdede materialer mv., som ikke er leveret, men indkøbt af
sælger, ubehæftede og afmærket som købers ejendom.
2. Betales købesummen eller á-contobegæring ikke på forfaldsdagen, tilskrives renter
med 2 % pr. påbegyndt måned.
3. Sælger forbeholder sig ret til at kræve bankgaranti, transport eller anden tilsvarende
sikkerhed for fakturabeløbet eller en del heraf.
§4. KVALITETSKRAV
1. I det omfang sælger skal behandle emner, elementer m.v., som er købers ejendom,
forudsætter sælger, at de omhandlende emner er egnet til den aftalte behandling, og
et tilfredsstillende udfald er muligt at opnå.
Såfremt emnerne ikke opfylder disse forudsætninger, og køber alligevel ønsker den
aftalte behandling gennemført, sker det uden ansvar for sælger.
2. Såfremt der i udbudsmaterialet er angivet såvel udfaldskrav som behandlingsmetode,
har behandlingsmetoden forrang ved uoverensstemmelser.
3. Med mindre andet oplyses, er tilbuddet baseret på, at ståloverfladen er klargjort til
den aftalte overfladebehandling, herunder:
-at kanter er bearbejdet (afrundet, affaset).
-at alle svejsninger optræder uden afbrydelser og uden porehuller.
-at der i kanter ved svejsninger ikke, for korrosionsbeskyttelsen, er væsentlige
indbrændinger (sidekærv).
-at alle slagger, svejsesprøjt og droplets er fjernet.
Der tages endvidere forbehold for fejl og skader i overfladen, som først måtte vise sig
efter sandblæsningen af overfladen (lamineringer, grubber etc.). I tilfælde af tvivl
henvises til ISO12944.
4. Kvalitetskontrol udføres af sælger i det omfang, det udtrykkeligt er forlangt i
udbudsmaterialet. Hvis intet andet er aftalt, udføres kvalitetskontrol i et omfang
svarende til DS/R 454 lagtykkelseskontrol, acceptkriterium 80/20 regel.
§5. ANSVAR FOR MANGLER
1. Køber er forpligtet til straks ved afhentning/levering af de aftalte emner, at undersøge
disse, samt til uden ophold at underrette sælger om evt. reklamationer over synlige
mangler.
2. Såfremt der konstateres mangler ved leverancen, som kan lægges sælger til last, har
sælger ret og pligt til at afhjælpe disse snarest muligt.
3. Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som gøres gældende af køber inden 1 år efter
den dag, emnet blev leveret til køber, eller 1 år efter aflevering.
I det omfang arbejdet eller leverancen vedrører bygge- og anlægsvirksomhed,
tilslutter sælger sig dog den for branchen gældende ansvarsperiode på 5 år, dog er
afhjælpningsperioden fortsat 1 år.
4. Sælgers ansvar omfatter ikke indirekte tab som driftstab, avancetab, dagbøder m.v.
samt eventuelle følgeomkostninger, herunder brug af stillads, lifte, telte,
varmekanoner m.m., hvor dette ikke har været indeholdt i sælgers entreprise.
5. Sælger er ikke ansvarlig for mangler som følge af:
-mekanisk påvirkning.
-transportskader, herunder ibrugtagning af emner, inden maling eller anden
overfladebehandling har opnået tilstrækkelig hærdning.
-reparationer på emnet, herunder reparation af malingen, når dette ikke er udført eller
godkendt af sælger.

-kemiske og termiske påvirkninger, som sælger ikke har kendskab til, eller som er
udover de for malingen gældende resistenslister.
-Ild, eksplosion eller andre forhold af ekstraordinær karakter.
6. Et eventuelt erstatningskrav kan højest andrage den fakturerede pris.
§6. GARANTI
1. Sælger garanterer, at overfladebehandlede ståloverflader 1 år efter
aflevering/levering, svarende til afhjælpningsperiodens udløb, ikke er ringere end
rustgrad Ri 2 i henhold til DS/ISO 4628/3.
Garantien er betinget af, at malesystemet ikke er placeret i en højere
korrosionsklasse end den, for det pågældende malesystem, angivne
korrosionsklasse.
2. Garantien omfatter ikke glanstab, farveændring, afblegning og lignende, men alene
rustgennemslag.
3. Sælger udbedrer eventuelle mangler i henhold til garantien, såfremt køber rejser krav
herom over for sælger inden garantiens udløb.
§7. SKADER PÅ KUNDENS EMNER
1. Idet emner modtaget til overfladebehandling har meget forskellig værdi, hvilket i
mange tilfælde ikke er umiddelbart synligt for sælger, er man som køber indforstået
med, at eventuelle erstatningskrav for hændelige skader på emner, forvoldt af
sælger, aldrig kan overstige den konkrete ordreværdi for det konkrete beskadigede
emne. Alle økonomiske krav eller udgifter herudover bæres således alene af køber.
§8. TVISTER
1. Eventuelle tvister afgøres ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed. En
tvist kan dog afgøres ved privat voldgift, såfremt parterne er enige herom.

SUPPLERENDE BESTEMMELSER

ARBEJDE UDFØRT PÅ SÆLGERS VÆRKSTED
ad §1. AFTALEN
A. De anførte priser er ab. fabrik og ekskl. forsendelsesemballage.
ad §2. LEVERING/UDFØRELSE
A. Køber skal på forhånd aftale med sælger, hvor emnerne skal leveres. Transport til og
fra sælgers værksted sker på købers regning og risiko. Såfremt køber ikke har
indgået nogen skriftlig aftale med sælger om leveringsadresse, vil omkostninger for
sælger i forbindelse med eventuel nødvendig videresendelse af emnerne til andet
værksted påhvile køber.
B. Kan køber ikke rettidigt levere de emner, der skal forarbejdes, til den aftalte adresse,
er køber forpligtet til straks at underrette sælger herom. Køber refunderer sælger
eventuelle merudgifter som følge af forsinkelsen.
Såfremt køber undlader at modtage leverancen på den aftalte dag, opbevares de
aftalte emner på sælgers værksted/lager for købers regning og risiko. Skyldes købers
forsinkede afhentning force-majeure, jvf. stk. 2, kan sælger dog ikke rejse krav over
for køber som følge deraf. Dette forhold frigør dog ikke køber for betaling af
købesummen til den aftalte tid.
ad §5. ANSVAR FOR MANGLER
A. Køber kan kun drage sælger til ansvar for interne transportskader og lignende fra
sælgers værksted, såfremt skaderne er skriftligt bekræftet af sælger ved afhentning.
B. Udbedring af mangler sker altid på sælgers værksted. Det påhviler køber, at
returnere emnerne til sælgers værksted og afhente dem igen efterfølgende. Fragt- og
følgeomkostninger forbundet hermed, er sælger uvedkommende.

ARBEJDE UDFØRT HOS KØBER ELLER KØBERS PLADS
ad §1. AFTALEN
A. Tilbuddet afgives under forudsætning af en rationel og kontinuerlig arbejdsgang,
herunder at sandblæsnings- og sprøjtearbejder ved deres placering i arbejds- og
tidsplanen kan gennemføres uden forsinkelse som følge af andre entreprenørers
tilstedeværelse i arbejdsområdet.
B. Såfremt indretning og brug af arbejdspladsen eller arbejdets udførelse kræver
indhentning af særlige tilladelser med hensyn til vand, el, affaldsdeponering,
stilladser, inkl. beskyttelse af omgivelser, kørsel, natarbejde, m.v., skal disse
indhentes af køberen inden arbejdets påbegyndelse. Påfører disse tilladelser
tilbudsgiveren udgifter, som ikke er påregnelige eller normale for området, betaler
køber disse ud over kontraktsummen.
C. Ved arbejde på bygninger tages forbehold for uforudsete skader forvoldt af
indtrængende vand og støv som følge af bygningens konstruktion eller mangelfuld
vedligeholdelse, samt for løs puds og porøse fuger.
ad §5. ANSVAR FOR MANGLER
A. Med mindre andet er fastsat i udbudsmaterialet, enten ved angivelse af en
procentsats eller et fast beløb, kan efterreparationer, som følge af skader forvoldt af
tredjemand inden aflevering, ikke overstige 1 % af tilbudssummen.
B. Med mindre andet er fastsat i kontrakten udføres reparationer af transportskader,
montering, svejsning etc. efter aflevering/overdragelse til køber altid billigst efter
regning.
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