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Standard tilbudsforudsætninger

Forhold vedr. fastgørelse og fundering

•  Plane, bæredygtige, tryk- og trækfaste anlægsflader ved fast- 
 gørelsespunkterne, for direkte fastboltning, og til sideværts   
 stagning, i hele højden.

•  Nødvendig fundering +0/-15 mm, til frostfri og bæredygtig   
 dybde. Betonen skal være tør nok til ankre.

•  Fundamenter skal altid udføres under hensyntagen til  
 tilstrækkelige kantafstande for bolte.

•  Alle færdige koter skal være tydeligt synlige, og målbare med  
 standard 10 m målebånd på nærmeste kontaktflade, ved alle  
 vores stagnings- og fastgørelsespunkter. 

•  Alle bærende anlægsflader være eksisterende på montagetids- 
 punktet og i afstand +0/-15 mm.

•   I tilfælde af ikke-forprojekterede opklodsninger, afstandsstyk- 
ker, kontramøtrikker, mellemlægsplader, gennemstikrør eller 
modlæg, frasiger Weland sig ansvaret for alle konsekvenser 
heraf. Herunder nye afstande, bæreevne, stabilitet, svingninger, 
vandindtrængning, fugt, skævheder, revnedannelser, deforma- 
tioner, lyd og udseende. Det samme gælder ved enhver 
forskydning eller alternativ placering af forprojekterede stag-
nings- og fastgørelsespunkter. 

•  Vi forbeholder os retten til, på ethvert tidspunkt og uanset   
 tegning, at supplere med yderligere afstivninger eller   
 understøtninger, hvis det er nødvendigt aht. styrke   
 eller stabilitet. 

Forhold vedr. regler, myndighedsbehandling, 
entreprisegrænse,tegningsgodkendelse og 
kvalitetssikring

• Det påhviler Dem selv, bygherre eller rådgiver, at indhente   
 tilladelse til etablering af det tilbudte, samt i øvrigt at   
 undersøge hvilke regler, der gælder på det aktuelle projekt.

•  Al myndighedbehandling ligger uden for Welands entreprise.

•  Welands entreprisegrænse strækker sig fra underside fod- 
 plade(r) / trappefod til bagside reposvange, udtrin eller   
 trappevangens top.

•  Evt. statiske beregninger er ekskl. med mindre andet er  
 angivet i vort tilbud.

•  Mod merpris kan tilbydes Weland standard statiske bereg  
 ninger med reaktioner frem til vederlag (beregning af  
 vederlag ekskl.).

•  Statisk projekt fra statsanerkendt eller certificeret statiker, må  
 Weland som leverandør ikke levere.

•   Såfremt produktet skal anvendes i konstruktionsklasse KK2 
eller højere, så skal du som kunde selv tilknytte en certificeret 

statiker for udarbejdelse af statisk dokumentation. Konstruk-
tionsdokumentation A(x), projektdokumentation B(x), statisk 
projektredegørelse, statisk kontrolrapport mv., samt myndig- 
hedsbehandling, indgår ikke i Welands entreprise uanset om 
produktet er indplaceret i en konstruktionsklasse eller ej. 

•   Ved ordre med godkendelse er arbejdstegning inkluderet. 
Eventuelle revideringer debiteres.

•  Tegninger skal normalt godkendes indenfor 1-5 arbejdsdage,  
 for at overholde den aftalte leveringstid.

•  Kvalitetssikring består alene af Weland standardcertifikat  
 hvis andet ikke bekræftes i Welands ordrebekræftelse.

Forhold vedr. levering og/ eller montage udført  
af Weland

•  Fornøden aflæsningsplads, samt bæredygtig vej for 12 t.  
lastbil frem til aflæsningsstedet hhv. montagestedet ved 
tilvalgt montage.

•   Såfremt 12 t lastbil ikke kan komme frem til montagestedet, så  
debiteres tid og materiel, efter forbrug, til alternativ frembringelse.

•  Der må påregnes omkostning til paller og pallekraver.

•  Såfremt det ønskes at Weland booker transport, forudsættes  
 aflæsningshjælp med truck el. lign.

•  Ved tilvalgt montage forudsættes uhindrede pladsforhold for  
 materiel og montagegrej, samt adgang til strøm for tilslutning  
 af arbejdsværktøj.

•  Montage tilbydes alene på Sjælland, Lolland og Falster, og   
 opmåling tilbydes kun ved køb inkl. montage.

•  Opmåling, montage samt montagebolte til gulv og væg er ikke  
 medregnet med mindre andet er angivet.

•  Produkterne leveres adskilt for boltsamling.

•  Welands almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for  
 alle leverancer.

Forhold vedr. betaling

• Vore normale betalingsbetingelser er netto kontant og gælder,  
 når andet ikke er bekræftet af os.

•  30 dage netto kan evt. aftales ved udstedelse af bankgaranti  
 eller ved tilstrækkelig FICO kreditmax = 2% af egenkapitalen   
 ved overskud hhv. 0% ved underskud. Derved gives ikke kredit  
 ved negativt nettoresultat.

•  Angivne priser er Deres nettopriser i DKK ekskl. moms.

•  Når intet andet er anført, er priserne baseret på dags dato   
 niveau og gældende 40 arbejdsdage fra tilbudsdato.


