Vilkår for tilbud eller overslag
AB18 er til enhver tid gældende udover det i overslag/tilbud
og vilkår anførte.
Ydelserne er gældende i 20 arbejdsdage
Ydelserne omfatter kun det i teksten beskrevne.
Bygherre levere og betaler for vand og strøm i hele
byggeperioden. Støv og støjgener må forventes.
Der tages forbehold for skader på skjulte bygningsdele,
Iøvrigt henvises til dansk byggeris standardforbehold.
Arbejdet vil blive udført indenfor de aftalte tidsrammer,
bygherre må acceptere tidsforskydninger i tilfælde af:
Ændringer i forhold til den indeholdte ydelse, bygherres
egne forhold eller anden leverandør- og
virksomhedsforsinkelse, force majeure, dårligt vejr i
væsentligt større omfang end sædvanligt for årstiden.
Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes Mester
Madsen A/S forhold.
Det forudsættes at arbejdsområderne er rengjorte og fejet,
alt inventar, affald og genstande er væk fra
området. Bygningen skal være tæt og
opvarmet til min 8 grader celsius. – er tingene ikke klar
opgøres ventetiden efter normal timeløn.
Betaling Hvis andet ikke er aftalt, faktureres udført arbejde
hver måned eller ved færdigt arbejde, betalingsfrist netto 8
dage
Efterreparationer eller ydelser for andre faggrupper er ikke
indeholdt med mindre det er beskrevet tydeligt.
Velfærdsfaciliteter for vores medarbejdere eller
underentreprenører skal stilles til rådighed af bygherre uden
beregning.

Et tilbud fra Mester Madsen A/S er bindende, mens et
overslag er en anslået cirkapris på, hvad det vil koste at
udføre opgaven
Du kan dog forvente, at Mester Madsen A/S som kyndig
fagmand rammer nogenlunde tæt på den endelige pris. Men
det vil afhænge af den konkrete sag. Når du accepterer et
overslag, bliver der reelt arbejdet efter regning som afregnes
efter vores gældende timelønspriser og materialeforbrug. I
nogle tilfælde kan det være til din fordel, hvis opgaven er
hurtigere at løse end forventet. Men hvis arbejdet uventet
bliver dyrere, fx pga. uforudsete vanskeligheder, skal du som
udgangspunkt betale. Mester Madsen A/S skal dog altid
informere dig, hvis vi kan se, at den endelige pris kommer til
at afvige meget fra overslaget.
Har du kun fået et prisoverslag og ikke et egentligt tilbud,
skal du altså som hovedregel betale Mester Madsen A/S det,
som forlanges, også selvom det er mere end overslaget. Det
gælder, så længe prisen ikke er urimelig i forhold til det
udførte arbejde.
Har Mester Madsen A/S begået en fejl og må lave arbejdet
om, skal du dog ikke betale for det.
GPDR Sådan behandler vi GDPR:
www.mestermadsen.dk/GDPR
Forsikring
Medlem af Dansk Byggeri og Byg Garanti
Erklæring om fortrolighed
Denne e-mail besked samt alle eventuelt vedhæftede
dokumenter er kun til brug for den person eller juridiske
entitet den er adresseret til og kan indeholde fortrolig
information. Enhver uautoriseret brug eller distribution af
denne e-mail besked er strengt forbudt. Hvis du fejlagtigt
har modtaget denne e-mail besked bedes du gøre mig
opmærksom på det øjeblikkeligt. På forhånd tak.

Ydelserne er altid benævnt uden moms, med mindre det
fremgår tydeligt at prisen er med moms.
Mester Madsen A/S kan til enhver tid kræve et beløb
forudbetalt inden arbejdet påbegyndes.
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