WINDSOR DOOR A/S: LEVERINGS- ,BETALINGS- OG MONTASJEBETINGELSER:
(Generelle betingelser)
1.

LEVERINGSBETINGELSER

Materialleveranser: CIF terminal, dersom annet ikke er avtalt. Ved leveranser som kun omfatter materialer, gjelder kjøpslovens
bestemmelser.

2.

EIENDOMSFORHOLD

Windsor Door A/S (WD) beholder eiendomsretten til de leverte varene, inntil kjøpesummen med tillegg av renter og
omkostninger er betalt fullt ut.

3.

BETALINGSBETINGELSER

Varer andels faktureres med 80% av ordreverdien ved varelevering og resterende 20% når montasje er sluttført, forutsatt
godkjent kredittvurdering. Alternativt mot bankgaranti eller forskuddsbetaling. Kredittid: 15 dager fra fakturadato. Ved for sen
betaling, belastes kunde med 12 % rente p.a. Betales ikke kjøpesummen eller annet utestående beløp i tide, skal skyldneren
svare rente etter lov 17 desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling mm.

4.

PRISBASIS

Prisene i tilbudet er basert på tilbudsdagens priser og valutakurser. Ved endring av priser fra leverandører, frakt-,
forsikringskostnader, toll og andre avgifter, valutakurser og råvarepriser i perioden frem til levering, kan Selger regulere prisene
forholdsmessig

5.

REKLAMASJONSRETT

Fra den dato montasjen er avsluttet har kjøperen 12 måneder reklamasjonsrett for påvist mangler i montasje eller materiell.
Reklamasjonsretten faller bort dersom andre enn montører godkjent av WD, har montert eller gjort servicearbeid på porter eller
maskineri.

6.

LEVERING AV MATERIALER

6,1
MOTTAK AV GODS
Ved transportskader skal anmerkning gjøres av kjøper eller hans representant på fraktbrev og beskjed gis umiddelbart og
senest innen 7 dager, til WD og transportselskapet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom kjøper eller representant for
han lesser av varene, overtaes samtidig risikoen for varene. Det påhviler kjøper å lagre materiellet på betryggende måte.
Mangelfull lagring kan medføre erstatningsansvar for kjøper for eventuelle skader påført materialet.

6,2.

UTSETTELSE AV LEVERING AV MATERIALER

Eventuell utsettelse av leveranse må kjøper meddele WD skriftlig senest 4 uker før den avtalte leveringstid. Dersom
forsinkelsen medføre ekstra utgifter for WD, må disse erstattes av kjøperen.

7.

UTSETTELSE AV MONTASJESTART

Hvis bygget ikke vil være klart for montering når materialene etter planen skal komme, må WD av hensyn til disponeringen av
montører, få skriftlig melding fra kjøper om dette seinest 2 uker i forveien. Ved forsinkelser grunnet forhold hos kjøper, blir
kjøper under enhver omstendighet belastet med de ekstrautgifter som leverandøren derved blir påført. Kjøper vil også bli
belastet for fremmøte og eventuell venting, dersom det ikke er klart for montasje til avtalt tid. Timesats vil være i henhold til
ordrebekreftelsens sats for ekstraarbeid.

8.

MONTASJEBETINGELSER

8,1
PORTOMFATNING OG BESLAGFESTEPUNKTER
Portomfatning og beslagfestepunkter forutsettes i standsatt av kjøper i henhold til WD`s tilbud/ordrebekreftelse. I taket må det
for leddheiseporter finnes festepunkter for oppheng av horisontale skinner på midten, og i bakkant av skinnene. Opphengsjern
for leddheiseporter for horisontalskinner til festepunkter, lengre enn 1500 mm, bekostes i sin helhet av kjøper. Demontering av
gamle porter, andre bygningsmessige arbeid og eventuell fuging etter portmontasje, er ikke med i prisen, med mindre annet er
avtalt. Det forutsetter fri bane for skinner og portblad innover i rommet.

8,2.

GULV

Pristilbudet forutsetter at gulvet er støpt i portfelt før montasje. Må montering utføres på ustøpt gulv, må WD kontaktes slik at
pristillegg kan avtales. Dersom gulvet er ustøpt, vil ansvaret for eventuelle skader på port og annet, samt personskader, påhviler
kjøper.

8,3.

ARBEID

Montasje er forutsatt å kunne skje kontinuerlig. Ved avbrudd som ikke skyldes WD, vil ekstrakostnader bli fakturert etter regning.

8,4.

TILKOBLING AV ELEKTRISKUTSTYR

Fremføring av ledninger for uttak av strøm til motor, samt annet arbeid som krever autorisert elektriker, utføres ikke av WD.
Justering av endebryter utføres kun av WD som en del av ordren dersom strøm er tilgjengelig under montasjen. Vi forutsetter at
strøm fremført under montasjen, ikke endrer fase etter montasje av porter har funnet sted.

8,5.

ARBEIDSSTRØM.

Tilbudet forutsetter at WD får stillet elektrisk strøm ved montasjestedet (min.16 amp.) til gratis disposisjon under hele
montasjetiden.

8,6.

ASSISTANSE

Tilbudet forutsetter at portleverandøren får stillet hjelpemann i nødvendige utstrekning. Skal kjøper sørge for stillas eller annet
egnet løftordning, forutsettes dette ferdig oppsatt og at det er av godkjent type.

9.

OVERTAGELSE

Med henvisning til NS 8405 pkt.30 skal overtagelse anses å ha funnet sted etter hvert som industriportene er ferdigstilt og klare
for bruk, selv om ikke samtlige industriporter som omfattes av leveransen er levert/montert på dette tidspunkt. Fra samme
tidspunkt gjelder at risikoen for arbeid går over fra WD til kjøper. Garantitiden for arbeid som er utført, begynner fra denne dato.
Eventuelle innsigelser mot overtagelsen fra kjøpers side, må fremsettes skriftlig ovenfor WD omgående etter ferdigstillelse.

10.

RISIKOOVERGANG

Risikoovergang for materialer og arbeid i henhold til NS 8407 pkt.15, skjer ved overtagelse nevnt i ovenstående betingelser
pkt.9.

11.

FORSIKRING

WD holder varen brannforsikret inntil overtakelse/risikoovergang har funnet sted etter ovenstående betingelser pkt.9 og 10.
Kjøper forutsetter å holde leverte varer tyveriforsikret.

12.

PORTLEVERANDØRENS BETINGELSER HAR PREFERANSE

Dersom WD inntrer i et kontraktsforhold som underleverandør, og der hovedentreprenørs anbudsgrunnlag er NS 8407, skal
bestemmelsene i NS 8407 bare få anvendelse på WD`s forhold med de begrensninger som følger av WD`s
leveringsbetingelser. I den utstrekning bestemmelsene i NS 8407 avviker fra WD`s leveringsbetingelser, er det WD`s
betingelser som skal få anvendelse på kontraktsforhold.

13.

ERSTATNINGSANSVAR VED MANGELFULL ELLER FORSINKET LEVERANSE FRA SELGERS SIDE.

Ved mangelfull leveranse eller forsinket leveranse fra selgers side, fraskrives erstatningsansvar for driftstopp hos kjøper eller
noen kjøper står i kontraktsmessig forhold til. Det fraskrives også erstatningsansvar for følgetap.

14.

BANKGARANTI

WD stiller normalt ikke bankgaranti på ordrer under kr. 100.000,-. Omkostninger ved garantistillelse belastes kunden.

15.

AVBESTILLINGSGEBYR

Før produksjonsstart: 15 % ordrebeløp eller av den del av ordren som avbestilles.
Etter produksjonsstart: kan vi dessverre ikke akseptere avbestillinger. Materiell og arbeid vil derfor vanligvis bli fakturert til full
pris.

16.

FORCEMAJEURE

Hvis forhold som selger ikke er herre over, så som krig eller krigslignende tilstad, streik, lockout, maskinskade, blokade, brann,
havari, oversvømmelse, forbud mot inn- eller utførsel eller nektelse av lisens på sådan, borgerlige uroligheter, etc., hindrer eller i
vesentlig grad vanskeliggjøre kontraktens oppfyllelse fra selgers side ved å ramme enten selger eller noen hvis medvirkning ved
handelens oppfyllelse er forutsatt, er selger uten ansvar for følgene derav, og kan helt eller delvis annullere salget eller
utstrekke leveringstiden. Inntrer stans eller innkreving, innskrenking i driften ved den kontraktmedhjelper hvor ordren er
videreplassert, og kontraktsmedhjelperen foretat annullasjon av noen art som berører selger, er selger berettiget til å annullere
salget helt eller delvis, og i så fall ikke pliktig til å plassere ordren annet sted.

