Salgs- og leveringsbetingelser – sep. 2013
For RANK STEEL A/S (i det følgende kaldet RS)

1. GENERELT
1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg af produkter,
ydelser og montering fra RS, medmindre andet fremgår af et særskilt dokument, som er skriftligt
accepteret af RS. Tilføjelser og ændringer f.eks. via kundens eventuelle indkøbsbetingelser
accepteres kun såfremt de skriftligt er bekræftet af RS.
1.2 Alle arbejder og leverancer udføres i h. t. ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anlægsvirksomhed” (AB92), medmindre andet følger af nærværende leveringsbetingelser eller særskilt aftales på skrift.
1.3 Hvor andet ikke udtrykkeligt er anført, er ethvert tilbud gældende i 14 dage.
1.4 Alle priser er (medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt) anført med forbehold for
stigninger i overenskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser, momssatser og øvrige
offentlige afgifter, af hvad art nævnes kan. Såfremt sådanne stigninger, indtræder efter
aftaleindgåelse, har RS ret til at forhøje sine priser tilsvarende.
2. BETALING
2.1 Ordre under kr. 50.000 excl. moms faktureres med 100% ved aflevering.
2.2 Ordre over kr. 50.000 excl. moms følger understående betalingsplan
2.2.1 Ordrerate: udgør 10% af ordresummen og faktureres ved ordreafgivelse.
Produktionstegninger påbegyndes så snart denne rate er betalt.
2.2.2 Produktionsrate: udgør 80% af ordresummen og faktureres når ordren står klar til montering
på RS’ lager. Montage af ordren kan tidligst påbegyndes når denne rate er betalt.
2.2.3 Afleveringsrate: udgør 10% af ordresummen og faktureres ved aflevering
2.3 Såfremt andet ikke skriftligt er aftale er betalingsbetingelser netto + 8 dage.
2.4 Ved forsinket betaling betales renter med 1,5% pr. påbegyndt måned, af den samlede ordre
sum.
2.4 Såfremt RS finder det påkrævet, påhviler det køber at stille tilfredsstillende sikkerhed for
leverancens betaling. RS stiller ikke den i AB 92 § 6 anførte sikkerhed.
3. LEVERING OG MONTAGE
3.1 Ved levering af korrosionsmalede konstruktioner er medleverede porte ikke omfattet af
korrosionsmalingen. Reparationsmaling i fornødent omfang stilles til rådighed for køber. Eventuelle
reparationsarbejder af overfladebehandlingen er uden for entreprisen, medmindre andet er aftalt
skriftligt.
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Køber har ansvaret for valg af korrekt malerbehandling, således at denne er egnet til det konkrete
brug af byggeriet, herunder beliggenheden af byggeriet.
3.2 Vindafstivninger i facader og tag monteres af RS og efterspændes af tagentreprenør, når
tagkonstruktionen er færdigmonteret. – Montering af beslag til påboltning, som udhæng og diverse
beslag for løsholte udføres af tag-/facadeentreprenør.
3.3 Bygge pladsen, i og omkring bygningen (incl. tilkørselsveje) skal være ryddet og jævn, samt
bæredygtig for kranvognskørsel med 10 tons akseltryk
Køber er ansvarlig for afsætning af bygningsfundamenter og indstøbningsdele fra RS.
Fundamenter skal være færdigstøbte og bæredygtige til den aftalte leveringstermin, og de
indstøbte/iborede forankringsbeslag skal være fri for betonrester og placeret indenfor de aftalte
tolerancer, max. + 5 mm horisontalt og vertikalt.
3.4 Såfremt RS som led i arbejdet skal fastsvejse eller ibore bolte i eksisterende fundament eller
lignende, forudsættes det, at der på byggepladsen er afsat modullinier og kotehøjder i et for
montagen tilstrækkeligt omfang.
Såfremt det ved RS’s ankomst til byggepladsen viser sig, at bygherren er forsinket eller en af de
forannævnte forudsætninger viser sig ikke at være opfyldte, og den pågældende hindring ikke kan
afhjælpes inden rimelig tid, er RS berettiget til at aflæsse stålkonstruktionerne på byggepladsen og
herefter betragte konstruktionerne som leverede. Efterfølgende montage aftales nærmere mellem
parterne, og montagearbejdet udføres i givet fald af RS for bygherrens regning.
3.5 Køber er ansvarlig for, at der er mindst 2 mand med nødvendigt og lovligt løftegrej og lifte til
rådighed under montagen og for oplægning af tømmer til afstivning af konstruktionen.
3.6 Såfremt forholdene ikke opfyldes af bygherre/køber, må denne påregne en faktura på RS’s
merforbrug af timer beregnet efter den for RS til enhver tid gældende timebetaling for kranvogne.
3.7 Såfremt levering udskydes, eller byggepladsen ikke er klar på grund af købers forhold, er RS
berettiget til for købers regning og risiko at træffe de skønnede nødvendige foranstaltninger til
opbevaring af produktet. Uanset udskydningen af afleveringen er RS berettiget til at fremsende
faktura, som om levering havde fundet sted i overensstemmelse med det aftalte.
4. EJENDOMSFORBEHOLD
4.1. Alle leverede varer forbliver RS’s ejendom, indtil køber har betalt den fulde købesum for
samtlige leverede ydelser/produkter.
5. TEGNINGER OG TEKNISKE DOKUMENTER M.V.
5.1 Når RS før påbegyndelse af fremstilling af produktet fremsendertegninger og beregninger til
køber, påhviler det køber at kontrollere de fremsendte tegninger og beregninger nøje, således at
køber ikke kan påberåbe sig forhold over for RS efter produktets fremstilling, såfremt forholdet
kunne have været påberåbt over for RS på baggrund af en nøje og omhyggelig kontrol af de
fremsendte tegninger og beregninger.
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5.2 RS forbeholder sig ret til at ændre konstruktionsløsninger, såfremt disse ikke ændrer
produktets anvendelse.
6. KVALITETSMÆSSIGE FORHOLD
6.1 Opgivne vægte i tilbud og ordrebekræftelse samt på tegninger skal kun betragtes som
vejledende og ca. vægte.
6.2 Ved levering af varmforzinkede konstruktioner kan der forekomme mørke, matte eller
”flammede” belægninger, hvidrust og ujævnheder, som ikke berettiger til reklamation.

7. LEVERINGSTID, FORSINKELSE
7.1. Det til enhver tid aftalte leveringstidspunkt er gældende under forudsætning af, at køber
rettidigt opfylder sine kontraktlige forpligtelser, såsom godkendelse af tegninger og beregninger
samt i øvrigt på opfordring rettidigt præciserer alle nødvendige detaljer før produktion og levering.
Såfremt køber ikke overholder sine forpligtelser, eller der måtte foreligge en force majeure
lignende situation, er RS berettiget til rimelig udsættelse af leveringstiden under hensyntagen til
RS’s øvrige produktion.
7.2 Såfremt køber ikke kan modtage leverancen til den aftalte leveringstermin, må dette skriftligt
meddeles RS, og eventuelle hermed forbundne omkostninger debiteres køber. RS er herefter
berettiget til at henstille de færdigfremstillede stålkonstruktioner på sit lager, afmærket som
tilhørende køber, og derefter betragte stålkonstruktionen som leveret.
8. ANSVAR FOR MANGLER
8.1 For så vidt - og kun i det omfang - leverede varer anvendes i byggeri i Danmark, sker
leveringen med følgende byggeleveranceklausul, der er formuleret af Boligministeriets
byggestyrelse:
Leverandørens (RS) ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det
byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog
senest 6 år efter leveringen til køber.
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancen ikke – eller kun
med stor vanskelighed – kan gennemføres mod leverandørens (RS’s) køber eller mod
efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende mod leverandøren
(RS). Også i sådanne tilfælde kan leverandøren (RS) kun gøres ansvarlig for mangler i det
omfang, hans egen leverance er mangelfuld, og endvidere kun i det omfang, det følger hans eget
kontraktforhold med hans køber.
Leverandøren (RS) anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller
efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved
voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. (Under pkt. 10 skriver vi at vi vil vælge
retsinstans)
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8.2 RS’s forpligtelse i tilfælde af mangler omfatter alene arbejdsløn og materialer, der er direkte
forbundet med afhjælpning af mangler. Herudover har køber ingen beføjelser i forhold til RS i
anledning af mangler, og køber er således ikke berettiget til f.eks. at kræve erstatning for tabt
fortjeneste eller dækning af krav fremsat af andre mod køber i anledning af mangler ved
leverancen.
9. ANSVAR FOR TINGSSKADE (PRODUKTANSVAR)
9.1 Udover sædvanlig brand- og stormskadeforsikring, påhviler det bygherren at tegne all risk
entrepriseforsikring med ansvarsdækning. All risk forsikringen skal tegnes, således at også RS er
sikret, og at forsikringen ved om- og tilbygning tillige omfatter skade på selve arbejdet og på den
bygning eller det anlæg, som er genstand for om- eller tilbygning.
9.2 RS er kun ansvarlig for de skader, det solgte/leverede produkt forvolder, hvis det kan
dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af RS eller dets ansatte.
RS er endvidere kun ansvarlig for tingsskade, herunder produkter, der er fremstillet af køberen, og
på produkter, hvori disse indgår, dog ikke for mere end kr. 1.000.000,-.
Det præciseres, at RS under ingen omstændigheder er ansvarlig for driftstab, avancetab eller
andet indirekte tab.
10. LOV ELLER VÆRNETING
10.1 Enhver tvist i anledning af den indgåede aftale og det leverede produkt eller som har
sammenhæng hermed afgøres efter dansk ret og efter RS’s valg enten ved voldgift i henhold til
Voldgiftsloven eller ved de ordinære domstole i Danmark. (Se sidste sætning under pkt. 8.1)
11. ØVRIGE BETINGELSER
11.1 Hvis en bestemmelse i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er eller gøres ugyldig,
berører dette ikke de resterende bestemmelser.
I så tilfælde skal den ugyldige bestemmelse erstattes af regler, som i videst mulig omfang svarer til
det tilsigtede.
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