Standard betingelser for O M Rakvåg A/S pr juli 2013.
Vår ordrebekreftelse og disse standard betingelser har forrang.
Oppdragstaker/selger har påtatt seg et arbeid med å levere/ montere utstyr som er beskrevet
i ordrebekreftelsen. Vilkår som pris, leveringstid m v, som er nærmere avtalt gjennom
bestilling og ordrebekreftelse, går ved eventuell konflikt foran vilkår i disse leverings- og
monteringsbestemmelser. Innebærer avtalen en entreprise skal spesifikke
leveringsbetingelser avtales skriftlig. Er intet avtalt skal NS 3430 supplere denne avtale.
Denne avtale skal da ha forrang. I forbrukerforhold supplerer disse vilkår forbrukerkjøpsloven
der de passer.

Ordrebekreftelser
Ansvaret ligger på kunden å kontrollere vår ordrebekreftelse.
Om kunden ønsker/vil gjøre forandringer/korrigeringer på ordrebekreftelsen, må dette
gjøres skriftlig umiddelbart. Dersom forandringer/korrigeringer ikke meldes inn skriftlig
umiddelbart, har kunden akseptert ordrebekreftelsen.
Bindingstid.
Våre tilbud er bindende i 30 kalenderdager fra tilbudsdato dersom annet ikke er skriftlig
avtalt. Ordrebekreftelse binder og må leses nøye. Det tas forbehold for feilskrift/regnefeil.
Evt spesifikke forutsetninger fra kunde må være skriftlige.
Netto pr. 10 dager. 30 % forskudd, deretter etter tilført i 3 rater. Levering skjer etter
normal tilvirkingstid om ikke spesifikk frist er satt.
Frakt:
Fraktomkostninger og inntransport vil bli belastet mottaker, med mindre andre skriftlige
avtaler er inngått.
OM Rakvåg A/S AS står ikke ansvarlig for eventuelle skader på gods som forårsakes av
andre, og dekker ikke eventuelle dagsbøter/mulkt eller erstatningskrav på grunn av
forsinkelser . Eventuelle etterbestillinger har like lang leveringstid som hovedordre.
Byggplass:
Vi forutsetter plass for vår lager/verkstedcontainer med strømtilførsel, og parkeringsplass
for våre servicebiler. Det må være tilgang til transport frem til byggeplass for varer/lift
under bygging og for evt reklamasjoner.
Byggeplassforhold
Vi forutsetter at rimelige mengder materialer fritt kan lagres på montasjestedet i
hensiktsmessig tid før oppstart av arbeidene. Lagrings- og montasjestedet må være
sikret, tørt og ryddet på forhånd.
Innheising av varer på byggeplass foretas av tiltakshaver / byggherre / oppdragsgiver.
Gulvbelegg, tepper, parkett eller annet interiør som kan skades må være forsvarlig
tildekket. Kostnader til dette er ikke medtatt i vår pris.
Vårt tilbud dekker ikke arbeider for eller etter andre fag. Bygningsmessige arbeid i
forbindelse med tekniske installasjoner er ikke medtatt. Slike arbeider vil bli utført og
belastet med kr …..,- eks. mva pr. time.

Ved bestilling foretatt etter tegninger, vil avvik som fører til ekstra arbeid bli belastet med
………,- eks. mva pr. time i tillegg til kostnaden for etterbestillingen.
Vi forutsetter at montasjearbeidet kan foregå kontinuerlig innenfor de enkelte arealer
avtalt med byggeledelsen. Hvis arbeidet ikke kan påbegynnes til avtalt tid og varsel om
dette ikke er

gitt, senest 2 uker før oppstart forebeholdes dekning av de omkostninger som oppstår på
grunn av forsinkelsen. Ved utsatt oppstart på våre arbeider må vår tidsfrist økes med det
samme antall dager med mindre annet er avtalt.
Våre produksjonstegninger påførte hullmål må ikke fravikes.
Ved glassfrontmontasje aksepteres +/- 1,5 mm høydeavvik pr. lm gulv målt fra høyeste
punkt
Vi forutsetter at det fritt stilles til disposisjon nødvendige spiserom samt vaske- og
toalettfasiliteter for våre montører under arbeidets utførelse. Videre at det er fremlagt
elektrisk anlegg for tilkobling til arbeidsmaskiner, lys etc.
Det må kunne stilles til rådighet låsbart rom til oppbevaring av verktøy/utstyr.
Forsikring NS 3430 pkt. 14.1
Det påhviler tiltakshaver/byggherre og/eller oppdragsgiver/entreprenør forsikringsplikten
til å holde kontraktsarbeider/leveranse forsikret mot brannskade, vannskade, hærverk og
tyveri.
Hvis varer eller utført arbeid blir beskadiget på grunn av ekstraordinære og upåregnelige
omstendigheter som naturkatastrofer m v, skal oppdragstaker/selger likevel ha fullt betalt for
det som er levert og utført. Det samme gjelder når slike omstendigheter umuliggjør
ferdigstillelse i lengre tid
Heftelser – salgspant NS 3430 pkt. 25.2, 37.1
Vi har salgspant i og eiendomsretten til alle varer og demonterbare komponenter inntil
kontraktsummen med eventuelle renter og omkostninger er fullt utbetalt.
Retur
Varene taes ikke i retur uten forutgående avtale. Aksept anses ikke som betaling. Alle
leveranser skjer med reservasjon for force majeure slik som streik, lockout eller andre
omstendigheter som kan virke hindrende på leveransen.
Overtagelse – delovertagelse.
Vi forbeholder oss retten til å kreve deloverlevering av våre arbeider. Det skal utferdiges
ferdigprotokoll ved deloverleveringer og fullstendig overlevering.
Eventuelle utbedringsarbeider og skader som er oppstått etter deloverlevering vil bli
tilleggsfakturert.
Avbestilling
Ved avbestilling gjelder NS 3430.
Forhold på monteringsstedet
Oppdragsgiver har i utgangspunktet ansvaret for å besørge at de nødvendige tillatelser til
arbeidet foreligger fra offentlige myndigheter, gårdeier m v. Hvis stillaser, lifter og heiser
forefinnes på monteringsstedet, forutsettes det at oppdragstaker/selger kan benytte disse
vederlagsfritt. Dersom slikt utstyr ikke forefinnes på monteringsstedet, vil kostnader til slikt
utstyr komme som et tillegg i prisen, og faktureres etter til en hver tids gjeldende prisliste fra
benyttet underleverandør. Oppdragstaker/selger forplikter seg til å ta hensyn til eksisterende
bygg, vegetasjon m v i

sitt arbeid. Oppdragstaker/selger skal foreta regelmessig opprydding og fjerne alt ubrukt
materiale og av avfall ved arbeidets slutt.
Tidsfrister, fristforlengelse
Oppdragstakers/selgers levering og utførelse samt oppdragsgivers medvirkning skal skje i
overensstemmelse med avtalte tidsfrister. Oppdragstakers/selgers har rett til fristforlengelse
dersom de blir forsinket som følge av endringer oppdraget krever eller ved feil eller forsinket
levering av tegninger, beskrivelser, utstyr, råvarer mm som oppdragsgiver skal levere selv
eller ved andre, eller annet som kan henføres til oppdragsgivers forhold.
Oppdragstakers/selger har likeledes rett til fristforlengelser dersom det godtgjøres at
fremdriften hindres av forhold utenfor Oppdragstakers/selgers kontroll, så som
ekstraordinære værforhold, offentlig påbud og forbud, streik, lock-out og
overenskomstbestemmelser samt dokumentert mangel på varer/råvarer fra
oppdragstaker/selger. Ved fristforlengelse har Oppdragstaker/selger krav på dekning av
merutgifter som han er påført.
Samme rett til fristforlengelse gjelder ved mangelfullt arbeidsgrunnlag eller feil tegninger.
Dette har kjøper/oppdragsgiver ansvaret for.
Forsinkelse / dagmulkt
Det foreligger forsinkelse hvis arbeidet ferdigstilles senere enn den avtalte sluttfrist pluss
eventuell fristforlengelse. Arbeidet anses ferdigstilt den dag det er meldt ferdig til, så fremt
det ikke er beheftet med vesentlige mangler og følgelig kan nektes overtatt.
Leveringsfrist er avtalt til: ……………………………. Hvis det foreligger forsinkelse, kan
oppdragsgiver kreve dagmulkt med 1 0/00 av kontraktsummen pr hverdag, samlet begrenset
oppad til 10% av kontraktsummen.
Ferier, helg og fridager skal trekkes fra beregningsgrunnlaget for dagmulkt.
Oppdragsgiver kan ikke kreve erstatning istedenfor eller i tillegg til dagmulkt med mindre det
foreligger grov uaktsomhet eller forsett. Dagmulkt beregnes av gjenstående kontraktsum pr
den dato dagmulkt regnes fra.
Endringer / avbestilling
Oppdragsgiver har rett til å pålegge endringer i arbeidet med inntil 15% i netto tillegg til
kontraktssum. Endringer utover dette nivå krever samtykke fra oppdragstaker/selger.
Oppdragsgiver har rett til å avbestille hele eller deler av arbeidet. Oppdragstaker/selger har i
tilfelle krav på erstatning for økonomisk tap som følge av avbestilling. Hvis netto fradrag i
kontraktssummen utgjør mer enn 15%, anses hele fradraget som delvis av-bestilling.
Selger/oppdragstaker forbeholder seg retten til å avslutte / suspendere arbeid og leveringer,
hvor det foreligger betalingsmislighold på de fakturaer som er utested i henhold til forfall.
Mangler
Varen eller ytelsen har mangler dersom de ikke dekker de krav eller spesifikasjon som fremkommer i
ordrebekreftelsen eller kravsspesifikasjon

som følger av avtalen eller bilag. Forutsetning som er nedlagt i denne dokumentasjonen har kunden
ansvar for å dokumentere at er en del av avtalen. Kunden skal undersøke varer som er levert
umiddelbart når de mottas.
Følgende reklamasjoner gjelder uansett ikke:
Feil montering av glasset
Glass med feil eller skade blir montert, før besiktigelse av glasset eventuelt utbedring utført
Glasset utsettes for UV-Stråling(Fugemasse skades)
Glasset ikke lagres tørt og sikkert Retur og omlevering skal være avtalt skriftlig. I denne
avtalen skal det fremgå om returen / omleveringen godkjennes av selger/oppdragstaker og
hvem som skal betale for ny leveranse.. Mangler slik avtale har selger/oppdragstaker rett til å
fakturere for omleveringer / retur.
Foreligger en mangel i henhold til det beskrevne arbeid og vanlig god utførelse, er
oppdragstaker/selger forpliktet til å utbedre vederlagsfritt, jfr dog avsnittet ovenfor.
Følgekostnader dekkes ikke. Overstiger utbedringskostnadene leveransens verdi, eller andel
ved delfeil, erstattes denne verdien i stedet for utbedring. Glass og Fasadeforeningens
reklamasjonsveileder gjelder mellom partene. Se www.glassportal.no. Mindre estetiske
mangler erstattes med et prisavslag.
Reklamasjonsfrist / mangel
Mangel som først viser seg etter overtakelse må oppdragsgiver påberope seg skriftlig uten
ugrunnet opphold etter at han har eller burde ha oppdaget den, for ikke å miste retten til å
reise krav i anledning mangel. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 2 år etter
overtakelse, selv om mangelen ikke burde ha vært oppdaget tidligere.
Springende regress.
I profesjonelle kjøp skal kjøper dekke evt kostnader ved springende regress fra forbruker.
Tvister
Tvister til en samlet verdi av kr 250.000 eller mindre avgjøres ved at partene engasjerer hver
sin oppmann som ved hjelp av en tredjemann disse to utpeker avgjør tvisten med bindende
virkning for begge parter. Parten bærer uansett utfall egne omkostninger og deler på
utgiftene til tredjemann. Saken avgjøres inne 3 mnd etter max 3 skriftlige innlegg fra hver av
partene.
Tvister under kr 100.000 avgjøres av oppmann som oppnevnes i fellesskap og betales med
lik part av hver av parten uansett utfall.
Forøvrig skal tvister avgjøres ved ordinære domstoler med verneting på selger/oppdragstakers
kontorsted.

