
 MONTAGEFORUDSÆTNINGER  MAS - HØVIK A/S 

 

Montagepladsen: 

Det forudsættes at montagepladsen er ryddet. Ved reparationer skal de pågældende reoler være tømt for 
varer inden vore montører ankommer til montagestedet. 

Kunden sørger selv for aflæsning og indtransport af tilkørte materialer, - med mindre andet skriftligt er aftalt. 

Montagepladsen skal være tilstrækkelig oplyst, lige som det forudsættes, at der er den nødvendige arbejds-
strøm frit til rådighed. 

Det forudsættes ligeledes, at der forefindes løftevogn/truck i fornødent omfang, til brug ved interne omro-
keringer under montageforløbet. Såfremt der kræves truck og lift til reolmontagen vil dette fremgå af til-
bud/ordrebekræftelse. 

Oprydning: 

Vore montører rydder op efter egen, afsluttet montageopgave.  

Container til affald skal derfor forefindes samt kunne benyttes uden omkostninger for vore montører. 

Gulv: 

Det er kundens ansvar, at gulvet er undersøgt for tilstrækkelig bæreevne, og med mindre andet er meddelt 
skriftligt inden montageopstart, forudsættes det, at gulvet kan optage de i tilbud eller ordrebekræftelse an-
givne belastninger.  

Det forudsættes endvidere, at reolerne kan fastgøres til underliggende gulv med ankerbolte. Det er kundens 
ansvar, at informere om forhold som varmeslanger, kabler og andre bygningsmæssige forhold, der hindrer 
en fastgørelse af reolerne. 

Niveauforskelle på op til max. 30 mm pr. 30 m (+/- 3 mm på en 3 m lang ret-skinne) må ikke overskrides. 
Opstillinger på asfalt og fliser er alene kundens eget ansvar.  

Vort firma bærer intet ansvar, såfremt ovenstående forhold ikke er opfyldte. 

Øvrigt: 

Vort tilbud er afgivet under forudsætning af, at montagearbejdet kan foregå uden afbrydelser. Ventetider og 
lignende som er os uforskyldt vil blive faktureret. Montagearbejder samt ventetid, der ikke er omfattet af 
tilbud/ordrebekræftelse, faktureres på grundlag af en timetakst på kr. 415,00 excl. moms. Hertil kommer 
eventuel vejtid samt kilometergodtgørelse, - sidstnævnte udgør kr. 5,50 pr. km. 

Fastgørelse af materialer til bygningsdele, ud over gulv, foretages kun efter kundens godkendelse, og under 
dennes ansvar. 

I forbindelse med arbejdsopgaver, som går ud over det i tilbud eller ordrebekræftelse aftalte, er kunden 
forpligtet til at underskrive via montørens timeseddel. 

Alle bygningsarbejder er excl. vore tilbud. 

Ovennævnte vil være gældende for alt montagearbejde. 
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1 ANVENDELSE 

1.1 Enhver levering fra MAS-HØVIK A/S (herefter 

benævnt ”MAS-HØVIK”) sker på grundlag af 

disse salgs- og leveringsbetingelser, der er 

bindende for alle aftaler vedrørende levering 

af produkter (herefter benævnt ”Leveran-

cer”) fra MAS-HØVIK til køber (herefter be-

nævnt ”Køber”), medmindre MAS-HØVIK 

skriftligt godkender andet.  

2 AFTALEINDGÅELSE 

2.1 Tilbud afgivet af MAS-HØVIK er gældende i 14 

dage, medmindre andet er aftalt. 

2.2 Leveringstider angivet i tilbud er alene vejle-

dende. 

2.3 Hvis MAS-HØVIK’s ordrebekræftelse ikke 

stemmer overens med Købers bestilling, skal 

Køber reklamere uden ugrundet ophold efter 

modtagelse af ordrebekræftelse fra MAS-HØ-

VIK. Undlades dette, anses aftalen for sluttet 

med det indhold, MAS-HØVIK’s ordrebekræf-

telse har.  

3 PRISER  

3.1 Alle priser er ekskl. moms. 

3.2 Faktura med en ordreværdi på under DKK 

1.500,00 excl. moms tillægges emballagege-

byr på DKK 100,00. 

3.3 Ved faktura med en ordreværdi på over DKK 

1.500,00 excl. moms er den angivne pris in-

klusiv emballage, medmindre andet er aftalt. 

Dette gælder dog ikke træemballage, paller 

og pallerammer, som kommer i tillæg til den 

angivne pris med 75 kr. pr. stk.  

4 BETALING 

4.1 Betalingsbetingelserne er netto 30 dage fra 

fakturadato, medmindre andet er skriftligt 

aftalt.  

4.2 Ved forsinket betaling pålægges Køber mora-

rente af det forfaldne beløb med 2 % per på-

begyndt måned fra forfaldstidspunktet.  

5 RETURNERING AF VARER 

5.1 Returnering af varer kan kun ske efter forud-

gående skriftlig aftale med MAS-HØVIK. Varer 

tages under alle omstændigheder kun retur, 

hvis varerne er i original, ubrudt emballage 

og med original dokumentation.  

5.2 I det tilfælde at en returnering godkendes 

påhviler samtlige omkostninger ved returne-

ring Køber.   

6 KATALOGER OG BROCHURER 

6.1 De i MAS-HØVIK’s kataloger og brochurer an-

førte illustrationer og tekniske data er udar-

bejdet efter de på udarbejdelsestidspunktet 

gældende forhold. Mindre ændringer i såvel 

udseende, farve, vægt og specifikationer kan 

forekomme og betragtes ikke som en mangel. 

7 TEKNISK RÅDGIVNING  

7.1 Har MAS-HØVIK udarbejdet statiske beregnin-

ger med tilhørende tegninger baseret på Kø-

bers materiale, har Køber ansvar for eventu-

elle fejl og mangler i anvendt materiale og 

bærer selv ansvar og risiko for de fejl og 

mangler, dette forårsager. Rigtigheden af 

fremsendt materiale er MAS-HØVIK ikke for-

pligtet til at vurdere, ligesom MAS-HØVIK 

ikke er forpligtet til at udføre kontrolopmå-

linger.   

7.2 Har Køber behov for ændringer i tegninger 

udarbejdet af MAS-HØVIK, efter at disse er 

godkendt af Køber, vil Køber blive faktureret 

700 kr. pr. time for tid brugt på ændringerne, 

medmindre andet er skriftligt aftalt.  

8 LEVERING 

8.1 Levering sker Ex-Works (Incoterms 2010) fra 

MAS-HØVIK’s lager i Bording, medmindre an-

det udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelse 

eller anden aftale. Levering foregår for Kø-

bers regning og risiko. 

9 FORSINKET LEVERING 

9.1 Ved MAS-HØVIK’s forsinkelse skal Køber 

straks reklamere skriftligt, ellers mister Kø-

ber enhver misligholdelsesbeføjelse i anled-

ning af forsinkelsen.  

9.2 Ved overskridelse af leveringsfristen med mere 

end 15 arbejdsdage, der skyldes andre forhold 

end de i punkt 15 nævnte begivenheder eller 
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Købers handlinger eller undladelser, er Køber 

berettiget til kræve erstatning for de dokumen-

terede direkte ekstra omkostninger, som er for-

årsaget af forsinkelsen, men erstatningen er 

maksimeret til 10 % af købesummen for den for-

sinkede del af leverancen. 

9.3 Køber er ikke berettiget til at hæve købet 

som følge af MAS-HØVIK’s forsinkelse, der 

skyldes andre forhold end de i punkt 14 

nævnte begivenheder eller Købers handlin-

ger eller undladelser, medmindre forsinkel-

sen har en udstrækning på 28 dage. 

9.4 MAS-HØVIK påtager sig i intet tilfælde an-

svar for driftstab, tidstab, tabt arbejdsfor-

tjeneste dagbods- eller konventionalbods-

straf, pålagt Køber eller tredjemand, avan-

cetab eller lign. indirekte tab eller følge-

skade erstatning, udover ved den i punkt 

9.2 nævnte betingelse. 

10 KØBERS FORSINKELSE 

10.1 Såfremt Køber er i forsinkelse med betalin-

ger, har MAS-HØVIK ret til at 1) fastholde kø-

bet, 2) tilbageholde fremtidige leverancer 

indtil betaling sker, 3) kræve betryggende 

sikkerhed for fremtidige betalinger og 4) få 

meddelt leveringsfristforlængelse svarende 

til Købers betalingsforsinkelse.  

10.2 Køber er forpligtet til at dække enhver ud-

gift, MAS-HØVIK har haft i forbindelse med 

Købers forsinkelse, herunder til eventuel op-

bevaring af produkter, omkostninger til in-

kasso o.l. 

10.3 Ved Købers forsinkelse med betaling har MAS-

HØVIK ret til at ophæve aftalen og kræve er-

statning for lidt tab i den forbindelse. 

11 EJENDOMSFORBEHOLD 

11.1 Det solgte forbliver MAS-HØVIK’s ejendom, 

indtil hele købesummen i henhold til afta-

len er betalt. 

12 MANGLER OG REKLAMATION 

12.1 Køber skal straks, når levering er sket, gen-

nemgå det leverede for synlige mangler og 

sikre sig, at det er intakt og i overensstem-

melse med det aftalte. Ved ikke synlige 

mangler skal reklamation afgives inden 24 ti-

mer efter manglen konstateres eller burde 

være konstateret, være skriftlig med behørig 

billeddokumentation, og det skal være speci-

ficeret i reklamationen, hvilke mangler Kø-

ber gør gældende. I modsat fald mister Køber 

enhver misligholdelsesbeføjelse som følge af 

manglen. Reklamationen fritager ikke Køber 

for at betale købesummen til den aftalte for-

faldstid. 

12.2 Hvis der ikke foreligger nogen mangel, som 

MAS-HØVIK bærer ansvaret for, har MAS-HØ-

VIK ret til godtgørelse for det eventuelle ar-

bejde og de omkostninger, reklamationen 

unødigt har påført MAS-HØVIK.  

12.3 Ved mangler, har MAS-HØVIK ret til inden for 

rimelig tid – og efter eget valg - at foretage 

afhjælpning, udskiftning og/eller omleve-

ring.  

12.4 Hvis MAS-HØVIK ikke foretager afhjælpning 

ifølge punkt 12.3, er Køber under iagttagelse 

af dansk rets almindelige regler og disse 

salgs- og leveringsbetingelser berettiget til 

at hæve aftalen for så vidt angår den man-

gelfulde del af leverancen og kræve erstat-

ning for de direkte omkostninger og tab, der 

er forårsaget af den mangelfulde leverance.  

12.5 MAS-HØVIK påtager sig i intet tilfælde an-

svar for driftstab, tidstab, tabt arbejdsfor-

tjeneste, dagbods- eller konventionalbods-

straf, pålagt Køber eller tredjemand, avan-

cetab eller lign. indirekte tab eller følge-

skade erstatning, som følge af konstate-

rede mangler.  

12.6 MAS-HØVIK’s erstatningsansvar er maksime-

ret til 10 % af købesummen eksklusiv moms 

for den mangelfulde del af leverancen.  

13 PRODUKTANSVAR 

13.1 MAS-HØVIK er kun ansvarlig for personskade 

og tingskade forvoldt af det solgte, hvis det 

bevises, at skaden skyldes fejl eller forsøm-

melser begået af MAS-HØVIK eller af andre, 

som MAS-HØVIK har ansvaret for. 

13.2 Ved tingsskader er ansvaret overfor Køber 

maksimeret til det til enhver tid værende 
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maksimum på MAS-HØVIK’s produktansvars-

forsikring 

13.3 MAS-HØVIK påtager sig ikke ansvar for drifts-

tab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste, dags-

bods- eller konventionalbodsstraf, pålagt Kø-

ber eller tredjemand, avancetab eller lig-

nende indirekte tab eller følgeskade erstat-

ning som følge af produktansvarsskader, 

medmindre MAS-HØVIK har gjort sig skyldig i 

grov uagtsomhed. 

13.4 Såfremt tredjemand fremsætter krav mod en 

af parterne om produktansvar, skal den på-

gældende skriftligt underrette den anden 

part herom. 

13.5 I tilfælde af krav fra tredjemand skal Køber 

godtgøre MAS-HØVIK, hvad MAS-HØVIK bliver 

pålagt at betale tredjemand i det omfang, 

kravet overstiger, hvad MAS-HØVIK ville være 

pligtig at betale Køber, hvis kravet var rejst 

af denne. 

14 ANSVARSBEGRÆNSNING 

14.1 Ved MAS-HØVIK’s overskridelse af leverings-

tidsfristen med mere end 10 arbejdsdage, 

der skyldes andre forhold end de i punkt 15 

nævnte begivenheder eller Købers handlin-

ger eller undladelser, er Køber berettiget til 

kræve erstatning for de dokumenterede di-

rekte ekstra omkostninger, som er forårsaget 

af forsinkelsen, men erstatningen er maksi-

meret til 10 % af købesummen for den forsin-

kede del af leverancen. 

14.2 Hvis der konstateres en mangel ved en leve-

rance, er MAS-HØVIK’s erstatningsansvar 

maksimeret til 10 % af købesummen eksklusiv 

moms for den mangelfulde del af leverancen.  

14.3 Hvis MAS-HØVIK er ansvarlig for personskade 

og tingsskade forvoldt af det solgte, jf. punkt 

13.1, er ansvaret ved tingsskader maksimeret 

til det til enhver tid værende maksimum på 

MAS-HØVIK’s produktansvarsforsikring.  

14.4 I tilfælde af krav fra tredjemand er erstat-

ningskravet begrænset i henhold til punkt 

13.5.  

15 FORCE MAJEURE 

15.1 Følgende omstændigheder medfører ansvars-

frihed for MAS-HØVIK, såfremt de forhindrer 

aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen uri-

meligt byrdefuld: 

• arbejdskonflikt og enhver anden om-

stændighed, som parterne ikke er 

herre over, såsom brand, krig, mobili-

sering eller militærindkaldelser af til-

svarende omfang, rekvirering, beslag-

læggelse, handels- og valutarestrikti-

oner, oprør og uroligheder, mangel på 

transportmidler, almindelig vareknap-

hed, restriktioner af drivkraft og 

mangler ved eller forsinkelse af leve-

rancer fra underleverandører. 

15.2 Omstændigheder, som nævnt i punkt 15.1, 

medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres 

indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne 

forudses ved indgåelsen af aftalen. 

15.3 Uanset hvad der følger af disse salgs- og le-

veringsbetingelser, kan begge parter hæve 

aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden 

part, såfremt aftalens opfyldelse vil blive 

hindret i mere end 6 uger af en begivenhed, 

som nævnt i punkt 15.1. 

16 LOVVALG OG VÆRNETING 

16.1 Dansk ret finder anvendelse på enhver tvist 

mellem MAS-HØVIK og Køber.  

16.2 Tvister skal anlægges ved Retten i Herning 

 


