Dormus forretningsbetingelser.
Vilkår:
Nærværende aftale er omfattet af Byggeleveranceklausul, med mindre andet aftales skriftligt.
Betaling:
Ved ordreafgivelse betales 40% af entreprisesummen, yderligere 50 % af entreprisesummen
betales inden levering, resten af beløbet ved levering med 10 dages netto.
Ved betaling efter forfaldsdato påløber rente 2 % pr. påbegyndt måned.
Dormus forbeholder sig ret til at kontrollere kreditværdighed hos 1. gangs købere, og ordren
er betinget af positiv kreditvurdering. Alternativt kan der stilles sikkerhed for det fulde beløb,
eller forudbetaling af dette.
Dormus forbeholder sig ret til at kræve yderligere del af betalingen erlagt ved ordreafgivelse,
eller kræve sikkerhedsstillelse for betaling af restkøbesum.
Tilbuddet:
Tilbuddet er gældende fra modtagelsesdatoen og 30 dage frem.
Tilbuddet forudsætter, at tilbudsmodtager/bygherren opfylder sine forpligtelser i henhold til
tilbuddet og ordrebekræftelsen.
Tilbuddet omfatter ikke merarbejde, der vil blive afregnet efter timeforbrug og
materialeforbrug.
Dormus tager forbehold for uforudsete omkostninger, der medfører merarbejde i forhold til
tilbuddet.
Der kan forekomme prisændringer efter kontrolopmåling, hvis mål afviger væsentligt fra det
oplyste i tilbuddet.
Dormus tager forbehold for prisstigninger på råvarer.
Kvistene udføres efter Dormus standardløsninger, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem
parterne.
Efter accept af tilbud modtager tilbudsmodtager/bygherre en ordrebekræftelse, som bedes
underskrives og returneres til Dormus
Aftale anses for værende indgået, når Dormus modtager accept af ordrebekræftelse.
Levering:
Levering sker ab lager med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Såfremt der er
indgået aftale om montering, vil montering skulle finde sted i den aftalte leveringsuge. Denne
aftale fastsættes minimum 2 uger for leveringsuge, dersom dette ønskes ændret, vil det blive
tilpasset Dormus montageplan, og ventetid må påregnes. Evt. meromkostninger grundet
ventetiden for ordremodtager er Dormus A/S uvedkommende.
Senere end 5 arbejdsdage før planlagte levering/montering er det ikke muligt at ændre
leveringstidspunkt. Alternativt kan kvistene leveres uden montage, og der vil indgå fradrag for
dette.
Såfremt levering sker senest 4 uger efter den i ordrebekræftelsen forventede leveringstid, vil
leveringen være at betragte som rettidig, og køber kan således ikke påberåbe sig forsinkelse.
Forbehold:
Forsinkelse, der skyldes force majeure, krig, lock-out, transportforstyrrelser, maskinhavari,
materiale-, ordrebehandlings- og fabrikationsfejl samt forsinkelse fra underleverandørers side,
kan ikke påberåbes af køber. Køber kan i alle tilfælde maksimalt kræve skadeserstatning
svarende til det købte produkts værdi.
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Montage:
Kranrækkevidde indeholdt i tilbuddet er 20 m. standard. Kraner med større rækkevidde
afregnes efter aftale.
Det forudsættes ved ankomst, at der er lovligt stillads ved tag fod ved alle kvistpositioner.
Forefindes ikke lovligt stillads ved ankomst, forbeholder Dormus sig retten til at afsætte
kvistene på pladsen og foretage montering på et senere tidspunkt.
Der må påregnes ekstra betaling for efter montering.
Tilbudsmodtager/bygherre fjerner tagmateriale, eksisterende kviste, tagvinduer m.v. samt
udfører udvekslinger på Dormus anvisninger, med mindre andet er aftalt skriftligt mellem
parterne.
Tilbuddet omfatter ikke:
Døre/vindueselementer i tilknytning til kvistene med mindre det aftales skriftligt.
Nedbrydning af kviste, tagmateriale, udførsel af udveksling og lignende, hvis ikke andet er
aftalt skriftligt mellem parterne, hvilket forestås af tilbudsmodtager/bygherre.
Tilbagelægning af tagbelægning.
Tilpasning af inddækningszink efter oplægning af tagmateriale.
Bortskaffelse af affald.
Merarbejde efter anvisning af tilbudsmodtager/bygherre.
Uforudsete omkostninger.

Dormus Standardbeskrivelse.
Tagstenskviste:
Beklædes med Huntonit undertag på tag fod af 16 mm x-finer.
25 mm trykimprægnerede afstandslister.
Fodblik, skotrender, vandrender samt alle inddækninger udføres i 0,7 mm zink
Der udføres ikke rygningslægter og hakkebrædder.
Metaltag samt flunke:
Kvistene udføres med 0,7 mm zink, 0,7 kobber eller 0,8 mm coated aluminium
Kvisttaget beklædes med stående false på ventileret underlag, som beskrevet i
BYG-ERFA blad nr.: 2000 0511. Falsene afsluttes ved tag fod med buet afslutning,
og med stående indløb samt skydeskinne i kip. Ved lav taghældning udføres taget uden
skinne, da der anvendes ubrudte banner.
Flunke udføres med lodret stående vinkelfals eller blenfals vinkelret på hustaget.
Underkonstruktionen består af Huntonit undertag, 24 mm afstandslister, 24 x 100
mm ru seksta med 4-7 mm mellemrum.
Øvrige bygningsdele:
Spejl beklædes med en ”V” udformning i blenfalse med mindre andet er aftalt skriftligt.
Skotrender, vandrender samt alle inddækninger udføres med samme kvalitet som
Taget.
Der medleveres løst snefangssikring til alle skotrender & vandrender.
Frontinddækning udføres i plisseret zink (dog ikke ved kobberkviste)
Hele konstruktionen er klar til indvendig isolering.
Flunkkonstruktionen udføres lodret pr. 450 mm forberedt for gipsplader.
Spærene er klar til isolering, dampspærre, forskalling og gips.
Alt synligt udvendigt, ikke konstruktions træ, grundmales samt overfladebehandles med 2 x
standard Ral farve 9010.
Ordre igangsættes ikke uden godkendt ordrebekræftelse, mål og hældninger for produktion af
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kviste skal være Dormus i hænde senest 4 uger før levering for at denne kan overholdes.
Montagebeskrivelse:
Tilbudstager, fjerner tagmateriale samt udfører udvekslinger på Dormus´s anvisninger hvis
andet ikke er aftalt.
Kvistleverandøren fjerner eks. lægter, samt laver hul i undertag for montage af kviste.
Monteringen udføres så al tilslutning af lægter og undertag til kvistene, udføres af
kvistleverandør.
Efter monteringen af kvistene er taget monteret med undertagsprofiler,
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