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Vilkår og forbehold  
 

 

AB18 OG DANSK BYGGERI’S STANDARD 

FORBEHOLD 

 

 

Tilbud eller overslag er gældende i 10 

arbejdsdage, medmindre andet er aftalt.  

 

Ved arbejde længere end 3 hele arbejdsdage 

skal bygherre stille de nødvendige velfærds- og 

byggepladsforanstaltninger til rådighed jf. 

arbejdsmiljøloven (eks. adgangsveje, toilet, 

spiserum mm). 

 

Bygherre betaler for strøm og vand til arbejdets 

udførelse og skal være let tilgængeligt ved 

arbejdsstedet.  

 

Mester Madsen A/S tager forbehold for skader, 

råd eller anden uforudset situation på skjulte 

bygningsdele, som ikke kunne være bestemt 

forud for arbejdets igangsætning. 

 

Arbejdet vil blive udført indenfor de aftalte 

tidsrammer, men 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, alt inventar, affald og genstande er 

væk fra arbejdsområdet.  

Bygningen skal være tæt og opvarmet til min 18 

grader celsius. 

 

Mester Madsen A/S er berettiget til på et hvilket 

som helst tidspunkt, inden eller efter aftalens 

indgåelse, at kræve bankgaranti eller anden fuld 

betryggende sikkerhed for betaling.  

 

A conto-betaling, faktureres efter arbejdets 

stade, minimum én gang hver måned, 

betalingsfrist netto 8 dage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mester Madsen A/S kan til enhver tid kræve et 

beløb forudbetalt inden arbejdet påbegyndes. 

Efterreparationer eller ydelser for andre 

faggrupper er ikke indeholdt medmindre det er 

tydeligt beskrevet.  

 

Priserne er altid benævnt uden moms, 

medmindre det fremgår tydeligt at prisen er inkl. 

moms.  

Et tilbud fra Mester Madsen A/S er bindende for 

pris og beskrevet ydelse, mens et overslag er en 

anslået cirkapris på arbejdets udførelse.  

Der skal altid være parkeringsplads tæt på 

arbejdsstedet, bygherre faktureres de gældende 

takster for betalende parkeringspladser. 

Coronasituationen har stillet byggematerialerne 

overfor nogle uforudsigelige prisstigninger. 

Mester Madsen A/S tager forbehold for 

væsentlige prisstigninger på materialer indeholdt 

i tilbud eller overslag, og kan til enhver tid 

kræve godtgørelse herfor.    

Alle materialer i vores tilbud/overslag er 

gældende dagspriser for den dato det er 

afsendt/modtaget 

Sådan behandler vi GDPR:  
www.mestermadsen.dk/GDPR 
 
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. 
 
 

 


