Wewers Beton A/S (Wewers)

Salgs- og leveringsbetingelser – Færdigblandet beton og betonpumpe
1. Priser og mængder
a.	Priserne gælder ekskl. moms samt de
på leveringsdagen gældende miljø- og
myndighedsafgifter, frit leveret på
leveringsadressen indenfor Wewers
fabrikkers normale markedsområder.
b. 	Priserne er baseret på levering af hele
læs indenfor de i prislisten anførte
ekspeditions- og leveringstider.
c. 	Betonens mængde, der er angivet på
følgesedlen, repræsenterer det
beregnede rumfang, betonen fylder,
baseret på delmaterialernes densitet
som betonen fylder med det
tilstræbte luftindhold.
d.	Såfremt betonbilen opholder sig på
leveringsstedet udover de i prislisten
angivet maksimale vente- og
aflæsningstider, vil der blive beregnet
og faktureret ventetid.
e. 	Wewers fakturerer alle leverancer og
ydelser efter den på leveringsdagen
gældende prisliste.
2. Levering
a.	Leverancen leveres og aflæsses på
brugsstedet eller så nær dette, som
kørselsforholdene tillader.
	Såfremt køber anviser indkørsel over
ikke kørefast grund, er alle eventuelle
følgeskader for købers regning. Køber
er ansvarlig for anvisning af plads til
aflæsning af betonbiler og opstilling af
betonpumper. Køber indestår for at
tilkørselsforhold, opstillingsplads mm.
har tilstrækkelig bæreevne til opstilling
af betonpumpeudstyr. Eventuelle
skader er på købers regning.
b.	Leveringstidspunkt er, når leverancen
er ankommet til leveringsadressen.
c.	Levering anses for sket, når køber er
kommet i besiddelse af leverancen.
3. Ændringer og annullering
a.	Annullering og ændring af afgivne
betonbestillinger med frigørende
virkning skal ske senest dagen før
inden kl. 10.00.
b.	Annullering og ændring af afgivne
pumpebestillinger med frigørende
virkning skal ske senest 72 timer før
det aftalte leveringstidspunkt.
c.	Såfremt køber ønsker ændringer i
beordrede aftaler skal dette ske
skriftligt.
4. Modtagekontrol
a.	Inden aflæsning skal køber kontrollere
følgesedlens angivelser samt under
aflæsningen foretage visuel kontrol for
at sikre sig, at leverancen er i
overensstemmelse med bestillingen.
	Køber eller dennes repræsentant skal
på følgesedlen kvittere dels for, at der
er overensstemmelse mellem
følgesedlens specifikationer og de for
leverancen af køber krævede
specifikationer.
b.	For hver betonpumpeydelse udfylder
Wewers´pumpefører en pumpeseddel
med alle nødvendige oplysninger.
Køber eller dennes repræsentant skal
kvittere på følgesedlen for modtagelse
af betonpumpeydelsen og for
eventuelle ekstra ydelser i forbindelse
med leverancen.

5. Betonkontrol
a. 	Wewers leverer færdigblandet beton i
henhold til gældende dansk standard.
b.	Wewers kvalitetsstyringssystem sikrer,
at betonkvalitet og kvalitetskontrol
dokumenteres iht. gældende normer
og forskrifter.
c.	Enkeltresultater samt den statistiske
behandling af resultaterne fra den
interne kvalitetskontrol er efter skriftlig aftale tilgængelig for køber.
d.	Såfremt der ikke er truffet anden
skriftlig aftale, er dokumentation
udover Wewers’ interne
kvalitetskontrol/kvalitetsstyring for
købers regning.
e. 	Wewers garanterer, at leverancen på
leveringstidspunktet svarer til de på
følgesedlen anførte specifikationer
under forudsætning af, at læs størrelse
er større eller lig med fabrikkens
specificerede mindste læs størrelse.
6.	Produktanvendelighed og
efterbehandling
a.	Wewers er uden ansvar, såfremt der
er rekvireret en til formålet eller en
efter støbningsforholdene uegnet
betonleverance.
b. 	Wewers hæfter ikke for kvalitetsforringelse opstået på grund af for tidlig
udtørring, mangelfuld kompaktering,
afdækning eller efterbehandling,
farveforskel samt ændring af
leverancens specifikationer efter
levering.
c.	Wewers er uden ansvar, såfremt der
er rekvireret en til formålet forkert
betonpumpeydelse.
d.	Køber skal sikre, at betonen og dens
sammensætning er egnet til
betonpumpning.
7.	Mangelsansvar
	(Iht. Byggestyrelsens byggeleveranceklausul)
a.	Leverancen leveres med 5-års
leverandøransvar for mangler i
overensstemmelse med reglerne i AB
92, § 10, stk. 4.
b. 	Hvor køber er bygherre og selv
udfører arbejdet, regnes 5-års fristen
fra leveringstidspunktet.
c.	Såfremt en bygherre kan godtgøre, at
et krav vedrørende mangler kun med
stor vanskelighed kan gennemføres
mod køber, kan kravet gøres gældende
direkte mod Wewers. Wewers kan
dog kun gøres ansvarlig for mangler i
det omfang, Wewers’ leverance er
mangelfuld og kun med de
begrænsninger og øvrige vilkår, som
følger af kontraktsforholdet mellem
Wewers og køber.
d.	Wewers har en afhjælpningsret,
herunder til at afhjælpe mangler eller
at foretage omlevering.
8. Produktansvar
a. 	Wewers er kun produktansvarlig for
skader på person, løsøre eller fast
ejendom, hvis det bevises, at skaden
skyldes en defekt ved Wewers’
leverance forårsaget af Wewers’ fejl
eller forsømmelse.

b. 	Wewers har tegnet en produktansvarsforsikring.
c. 	Såfremt Wewers måtte blive pålagt et
produktansvar overfor tredjemand, er
køber forpligtet til at friholde Wewers
for den del af erstatningskrav, der
overstiger kr. 5 mio. for personskade
og kr. 2 mio. for tingsskade. I tilfælde
af en retssag er køber forpligtet til at
lade sig sagsøge ved samme domstol,
som behandler kravet mod Wewers.
9. Begrænsning af ansvar
a. 	Wewers’ erstatningsansvar som følge
af mangler og/eller forsinkelse er i alle
tilfælde begrænset til den mangelfulde
eller forsinkede leverances/ydelses
værdi (fakturaværdien ekskl. moms).
b.	Betonpumpning sker i henhold til
købers instruks og på købers ansvar.
Wewers er alene ansvarlig for
kvalitetsforringende påvirkninger/ændringer i betonen, som sker under
betonens fremløb i betonpumpen,
såfremt køber har oplyst, at betonen
har egenskaber, som kan blive
påvirket/ændret ved betonpumpning.
Wewers er ikke ansvarlig for andre
kvalitetsforringende påvirkninger/ændringer i betonen, og ej heller
udstøbning af betonen.
c. 	Wewers’ erstatningsansvar som følge
af mangler, forsinkelse og
produktansvar omfatter ikke driftstab,
avancetab, eller andet indirekte tab.
d. 	Wewers’ produktansvar for køber
eller tredjemands skade eller tab er
begrænset til kr. 5 mio. for
personskade og kr. 2 mio. for
tingsskade, medmindre produktansvaret ikke kan begrænses efter
præceptive (ufravigelige) lovregler.
10.	Reklamation
	Eventuel reklamation skal ske skriftligt
og straks efter, at køber er eller burde
være blevet opmærksom på forholdet,
med angivelse af reklarmationens art
og omfang. I modsat fald har køber
fortabt sin ret til senere at påberåbe
sig denne.
11.	Ansvarsfrihed (Force Majeure)
	Wewers er uden ansvar for
forsinkelse, som skyldes forhold, der
er omtalt i AB 92 § 24 eller
manglende eller forsinkede
råstofleverancer.
12.	Betaling
	Fakturadato + 8 dage netto.Ved ikke
rettidig betaling tilskrives rente.
13.	Tvister
	Eventuelle tvister behandles ved
Voldgiftsretten for bygge- og
anlægsvirksomhed.

