MALUS
Sikkert banearbejde

Forbehold og betingelser for Malus ApS ved udførelse af entrepriser
1.

AB 92 dog excl. § 6 Det præciseres, at entreprenørens ansvarsfrihed for indirekte tab nævnt i AB
92 § 35, stk. 2 også omfatter følgeskader og indirekte tab, der kan henføres til produktansvar.
Entreprenøren er dog ansvarlig for eventuel personskade, der er omfattet af ufravigelige regler i
produktansvarsloven.

2.

Standard forbehold af maj 2008 fra Dansk Byggeri excl. punkt 3

3.

Et erstatningskrav mod MALUS kan ikke overstige fakturabeløbet eksklusive moms for den solgte
ydelse.

4.

Det påhviler bygherren at fremkomme med alle oplysninger, der er relevant for det forestående
arbejde, herunder eksempelvis oversigt over kabelføring og lednings- og forsyningslinjer samt
anvisning af disse. Eventuelle skader som følge af manglende anvisning er MALUS
uvedkommende.

5.

Det forudsættes at entreprisen skal kunne udføres i en kontinuerlig proces uden delstop af
årsager, som er MALUS uvedkommende

6.

Tilbuddet er gældende 14 dage regnet for datering af tilbud med mindre andet er påført tilbuddet

7.

MALUS er berettiget til a´conto fakturering i forbindelse med anlægs- og projektopgaver i takt
med arbejdets færdiggørelse, jf. AB 92 § 22.

8.

Faktura udsendes elektronisk, og forfalder til betaling 14 dage fra fakturadato med mindre andet
skriftligt er aftalt. Efter forfaldsdato beregnes 2 % rente pr. påbegyndt måned

9.

Samtlige priser er ex. moms

10. Tidspunktet for udførelse af entreprisen sker efter nærmere aftale
11. MALUS er ikke forpligtet af indgåede aftaler i tilfælde af force majeure. Som force majeure
betragtes eksempelvis arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som
parterne ikke var herrer over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete
militærindkaldelser
af
tilsvarende
omfang,
sabotagehandlinger,
beslaglæggelser,
valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed,
restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse
af sådanne leverancer som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
12. Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret ved retten i Kolding
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