Ribu Inventarsnedkeri A/S’ (”RI”)
standardforbehold og betingelser i forbindelse med montage/installation af leverancer.
Nedennævnte standardforbehold og betingelser er gældende for tilbuddet og leverancen, medmindre andet aftales skriftligt.

1.

Ydelser, som uden RI’s vidende igangsættes af køber under
monteringen/installationen, er uden ansvar for RI og er for købers
egen regning og risiko.

2.

Forudsætningen for overholdelse af en evt. tidsplan eller
afleveringstidspunkt beror på, at bygningen/lokalerne overtages i
ryddet stand til den aftalte tid samt at eventuelle forudgående
arbejder og leverancer udført af andre entreprenører er afsluttet på
det tidspunkt, hvor RI får stillet bygningen/lokaliteterne til
disposition.

3.

Det forudsættes, at eventuelle arbejder/leverancer, udført af andre
entreprenører m.v. forud for det tidspunkt, hvor RI får stillet
bygningen/lokaliteterne til disposition, er udført iht. de for branchen
gældende regler og normer.

4.

Det forudsættes, at der er adgang til el, vand og varme i
bygningen/lokalerne i fornødent omfang.

5.

Der tages forbehold for skjulte eller defekte konstruktioner og
installationer, som ikke umiddelbart var tilgængelige ved
besigtigelse af bygningen/lokalerne forud for udarbejdelse af
tilbuddet og for konstruktioner, som ikke kan danne grundlag for
videre opbygning som planlagt.

6.

Der tages forbehold for skjulte skader forårsaget af f.eks. råd, svamp,
insekter, vand, frost og lignende, som måtte fremkomme under
udførelsen af monteringen/ installationen, og som ikke umiddelbart
var mulige at konstatere ved gennemgang af bygningen/lokalerne
forud for udarbejdelse af tilbuddet.

7.

Der påtages intet ansvar for lovligheden af tidligere udførte
byggearbejder. Såfremt der i forbindelse med gennemførelse af
bygningsmæssige arbejder viser sig konstruktioner der ikke er
lovlige, vil lovliggørelse være ekstra arbejde, der udføres efter
regning.

8.

Såfremt der på stedet for monteringen/installationen samtidig med
udførelsen heraf går andre leverandører/ håndværkere, som ikke
entrerer med RI, skal RI af hensyn til planlægningen have
oplysninger om disses tidsplaner, inden RI udarbejder sin tidsplan

eller oplyser et afleveringstidspunkt. Af hensyn til overholdelse af
tidsplanen må andre entreprenører ikke forsinke RI’s montører m.v.
9.

Køber/kunden er forpligtet til at holde bygninger/lokaler, hvori det
købte skal leveres/ monteres behørigt forsikret. Forsikringspligten
gælder tillige købers rådgivere, underentreprenører m.v. RI er
berettiget til at forlange dokumentation herfor. Manglende eller
mangelfuld forsikringsdækning anses som væsentlig misligholdelse.
De fysiske forhold i bygningen ved monteringen af inventar,
elementer, bordplader mv. skal være almindelige. Dvs. at der skal
monteres i en stuetemperatur (20/21 gr. C) og luftfugtighed på 5060%. Nybyggede og nyrenoverede bygninger skal være udtørret til
normal fugtighedsgrad inden montage. Det er kundens ansvar at
disse forhold overholdes.

10.

De i tilbuddet anførte priser er baseret på, at arbejder og leverancer
udføres indenfor normal arbejdstid, medmindre andet er beskrevet i
tilbuddet. Normale arbejdstid/timesatser fremgår af separat bilag,
som kan rekvireres hos os.

11.

Såfremt der under udførelse af arbejder/leverancer iht. tilbud ønskes
udført ekstra arbejde/leverancer, skal dette ske efter nærmere aftale
med RI eller en af denne anvist aftalepart. Så vidt det er muligt, vil
dette ekstra arbejde blive udført, såfremt det ikke forsinker den
aftalte tidsplan eller udskyder afleveringstidspunktet. Hvis ekstra
arbejde/leverancer ikke kan gennemføres indenfor den aftalte
tidsplan/ afleveringstidspunkt, må denne enten forlænges/udskydes,
eller arbejdet må udføres hurtigst muligt efter afslutning af de
arbejder, der er indeholdt i tilbuddet. Ekstra arbejder/ leverancer
faktureres separat og efter regning. Tilsvarende gælder for ekstra
projektering, kørsel, broafgift etc.

12.

Såfremt en eller flere af ovenstående uforudsete situationer eller
andre uforudsete situationer indtræffer, er RI berettiget til at opkræve
betaling for eventuelle udgifter til ekstra foranstaltninger for at
kunne gennemføre projektet til aftalt tid, ikke-indregnet overarbejde
m.v. Eventuelt forbrug af materialer afregnes efter forbrug. RI er
endvidere berettiget til tidsfristforlængelse.
RI, 01.01.2020
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