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Salgs- og leveringsbetingelser 
 

Nedenstående særlige betingelser, gælder som supplement til Almindelige betingelser for arbejder 

og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 18. AB 18 er gældende i det omfang, der ikke 

er sket fravigelse i de nedenstående særlige betingelser. I AB 18 skal ”bygherren” forstås som 

Køberen og ”entreprenøren” som Sælgeren, Vils Tegloverliggere A/S, jf. AB 18 § 2, stk. 1.  

AB 18 §§ 9, 27, 13, 14, 31, 32, 36 stk. 2, 45, 46, 56, 57 og 58 gælder ikke. 
 

1. Leverancen 
1.1 Medmindre andet er aftalt, sker leveringen på byggepladsen. Ved leveringen overgår 

risikoen for beskadigelser til Køberen. 

1.2 Leveringsstedet skal være tilgængelig ad kørefast vej. 

1.3 Køberen er ansvarlig for eventuelle skader på vej og fortov ved levering ad anvist eller 

forudsat kørevej og for, at leverancen kan modtages. 

1.4 Ordrer på specialfremstillede produkter er bindende for Køberen. 

1.5 Det er altid Køberens ansvar, at de bestilte mængder og produkter lever op til det 

pågældende byggeris normer samt at produkterne godkendes og er korrekte i forhold til 

det konkrete byggeri.  

1.6 Ved brug af egne sten, står kunden selv inde for miljøklasse og trykstyrke. Er stentypen 

ikke bekendt, er disse produkter ikke underlagt DMUK´S overvågning. 

1.7 Vedr. levering af egne sten, indgår det fremsendte emballage/paller og krediteres derfor 

ikke. 

 

2. Betaling 
2.1 Medmindre der er aftalt fast pris, betales den på leveringsdagen gældende dagspris. Der 

tages således forbehold for eventuelle prisstigninger efter tilbudsdagen/datoen for 

ordrebekræftelsen. 

2.2 Medmindre andet er aftalt, faktureres emballage- og transportomkostninger særskilt. Kun 

ubeskadigede paller tages retur.  

2.3 Ved betaling efter forfaldstidspunktet tilskrives rente 2 % pr. påbegyndt måned. 

2.4 Vils Tegloverliggere A/S har ejendomsforbehold i det leverede indtil faktura er fuldt 

betalt af Køberen. 

2.5 Ved eventuel returnering af ubeskadigede varer af eget fabrikat, krediteres fakturaprisen 

-30%. Specialkonsoller returneres ikke. Eventuel returkørsel er ikke afdækket. 

 

3. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 
3.1 Begge parter har ret til tidsfristforlængelse i tilfælde af force majeure og de øvrige 

situationer, der omtales i AB 18 §§ 39 og 42. 

3.2 Forsinkelse, hvor der ikke er ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende for Vils 

Tegloverliggere A/S.  

Ved forsinkelse er Vils Tegloverliggere A/S’ erstatningsansvar begrænset til Køberens 

dokumenterede direkte tab, og således eksklusiv mistet avance og andre indirekte tab.  

Ansvaret kan ikke, medmindre andet er aftalt, overstige en bod, der opgøres som 0,2% af 

den aftalte købesum for de forsinkede varer pr. arbejdsdag, dog maksimalt kr. 2.000,00 

pr. arbejdsdag. Det samlede bodsbeløb kan dog ikke overstige 7,5% af den aftalte 

købesum for de forsinkede varer. 

3.3 Såfremt en forsinkelse skyldes Køberens forhold, hvor der ikke er ret til 

tidsfristforlængelse, har Vils Tegloverliggere A/S ret til erstatning eller godtgørelse efter 

reglerne i AB 18 § 43. 

3.4 Er successiv levering aftalt, skal Køberen give skriftlig leveringsafkald med mindst 3-5 

dages varsel. 

 

4. Mangler ved leverancen 
4.1 Vils Tegloverliggere A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er forårsaget af 

tilsidesættelse af Vils Tegloverliggere A/S’ anvisninger samt de til enhver tid gældende 

normer og anvisninger for murværkskonstruktioner og for mørtel. Vils Tegloverliggere 

A/S kan heller ikke gøres ansvarlig for skader, der er forårsaget af svigt ved Køberens 

modtagekontrol, jfr. pkt. 5.1. 

4.2 Mursten fremstilles af naturmaterialer, og det er derfor uundgåeligt, at der kan være 

farvenuancer. Sådanne berettiger ikke Køberen til at fremsætte krav. 

 

4.3 Uanset den mest omhyggelige læsning, transport og aflæsning er en vis beskadigelse af 

sten uundgåeligt. Der tilrådes, at der regnes med et ekstra kvantum på ca. 5%. 

   

5.   Reklamation 
5.1    Køberen skal straks efter modtagelsen foretage en sædvanlig undersøgelse af det modtagne,   

    herunder bl.a. kontrollere, at leverancen svarer til det bestilte og ikke lider af mangler. 

5.2    Såfremt Køberen vil påberåbe sig mangler ved det af Vils Tegloverliggere A/S leverede,     

   skal Køberen straks manglen er eller burde være konstateret, og i alle tilfælde inden 

   produkternes ibrugtagning, give Vils Tegloverliggere A/S skriftlig underretning herom, 

   idet underretningen skal indeholde en specificeret angivelse af, hvori de pågældende 

   mangler består. Undlader Køberen reklamation som anført, kan Køberen ikke gøre 

   mangler gældende.  

5.3    Under alle omstændigheder skal reklamation straks efter modtagelse fremsættes 

   skriftligt overfor Vils Tegloverliggere A/S med billede dokumentation, og Køberen kan 

   således ikke gøre mangler gældende i tilfælde af senere reklamation. 

 

6.         Ansvarsbegrænsning 
6.1    I tilfælde af, at der måtte foreligge ansvarspådragende fejl eller mangler ved det af Vils 

   Tegloverliggere A/S leverede, er Vils Tegloverliggere A/S’ ansvar begrænset til 

   afhjælpning og/eller omlevering eller betaling af erstatning maksimeret til 

   fakturabeløbet, efter Vils Tegloverliggere A/S’ valg.  

 

Vils Tegloverliggere A/S er således ikke, i videre omfang end ovenfor anført, pligtig at 

erstatte nogen form for yderligere direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tidstab 

og mistet avance.  

 

7.         Produktansvar 
7.1 Vils Tegloverliggere A/S’ erstatningsansvar for personskade kan aldrig overstige det til 

enhver tid i henhold til dansk ret gældende erstatningsniveau. 

7.2 Vils Tegloverliggere A/S’ produktansvar ved tingsskade er beløbsmæssigt maksimeret 

til kr. 500.000 pr. skadestilfælde. Et skadestilfælde defineres som alle beskadigelser, der 

er forårsaget af samme fejl eller forsømmelse. 

7.3 Vils Tegloverliggere A/S er ikke ansvarlig for drifts- og avancetab eller for andre 

indirekte tab. 

7.4 I den udstrækning Vils Tegloverliggere A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor 

tredjemand er Køberen forpligtet til at holde Vils Tegloverliggere A/S skadesløs i 

samme omfang, som Vils Tegloverliggere A/S’ ansvar er begrænset efter nærværende 

Salgs- og leveringsbetingelser. 

7.5 Såfremt tredjemand rejser sag vedrørende produktansvar mod enten Vils 

Tegloverliggere A/S eller Køberen er parterne gensidigt forpligtede til at underrette 

hinanden herom, ligesom parterne er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den 

domstol, hvor der er rejst sag mod en af parterne involverende påstået produktansvar 

vedr. de af Vils Tegloverliggere A/S solgte produkter, ligesom tilsvarende parternes 

indbyrdes forhold kan afgøres ved nævnte domstol. 

 

8. Force majeure 
8.1 Vils Tegloverliggere A/S er ansvarsfri for en ellers ansvarspådragende manglende 

kontraktsmæssig opfyldelse af aftalen, såfremt dette er begrundet i force-majeure 

forhold såsom krig, arbejdskonflikt eller andre lignende omstændigheder, som Vils 

Tegloverliggere A/S ikke med rimelighed kunne forudse på tidspunktet for aftalens 

indgåelse, herunder at nævnte eller lignende forhold rammer de af Vils Tegloverliggere 

A/S anvendte underleverandører. 

 

9. Tvister 
9.1 Alle tvister mellem Vils Tegloverliggere A/S og Køberen afgøres af Voldgiftsretten for 

Bygge- og anlægsvirksomhed, hvis afgørelser er endelige. 

CE-mærkning 

Krav til materialer til påmurede skifter:  

• Byggesten, type HD, iht. EN 771-1, højde 54 mm 

• Minimum krav i henhold til EC6 for det overliggende murværk som danner kompositdelen 

  af overliggeren: 

  Basistrykstyrke mindst 4,4 MPa 

  Kohæsion min. 0,2 MPa 

• Minimum mørtelstyrke: Ovennævnte krav skal kunne opfyldes. 

Forudsætninger 

Basistrykstyrke, fcnk : 4,4 Mpa 

Kohæsion, ck  : 0,2 Mpa 

Vederlagslængde  : 228 mm 

Format  : 108 mm 

Kontrolklasse  : Normal 

Sikkerhedsklasse  : Normal 

Antallet af skifter i diagrammet er inkl. tegloverliggeren  

 

 

Øvrige betingelser 
 

10. Registrering af data 
10.1 Når Køberen afgiver en bestilling til Vils Tegloverliggere A/S, skal denne som 

minimum oplyse: Navn • Adresse • E-mailadresse • Telefon/mobilnummer 

 

Vils Tegloverliggere A/S har brug for disse oplysninger for at kunne levere Køberens 

varer og holde denne informeret om ordren.  

 

Oplysningerne opbevares sikkert og behandles fortroligt i henhold til persondataloven. 

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer Køberen har købt, i 5 år 

efter levering, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes. 

Køberens oplysninger vil ikke blive solgt, videregivet eller på anden måde overdraget til 

tredjepart. Køberen giver ved registrering samtykke til at Vils Tegloverliggere A/S må 

anvende Køberens personoplysninger til at sende denne information om varer, tilbud og 

andet relevant, både på nyhedsmail og pr. brev. 

 

Som registreret kunde har Køberen altid ret til og mulighed for indsigt, ligesom Køberen 

kan gøre indsigelse mod en registrering.  

 

11.    Skader 
11.1     Eventuelle skader på murværk, der er overfladebehandlet, er Vils Tegloverliggere A/S  

    uvedkommende, såfremt følgende retningslinjer ikke er overholdt: 

 

 

1) Overfladebehandlingen må ikke iværksættes, før byggefugten er ude af 

murværket. 

2) Udvendigt må der kun anvendes frostfaste facadesten, og ved særligt udsat 

murværk skal anvendes blødstrøgne  facadesten. 

 

 

   

11.2 Vils Tegloverliggere A/S er ligeledes uden ansvar, såfremt producenten af materialet til 

overfladebehandling ikke via prøvningsrapport fra Teknologisk Institut, forinden 

materialet anvendes kan dokumentere, at materialets vanddampdiffusionsmodstand ikke 

medfører risiko for afskalning. 

11.3 Al opmuring bør foregå, så behovet for afsyring undgås eller mindskes mest muligt. Nogle 

stentyper må ikke afsyres, der henvises til vejledning fra de enkelte teglværker. 

11.4 For at undgå misfarvninger og frostskader skal murværk afdækkes, således at der ikke sker 

vandoptagelse. 

 

12. Overliggere skal understøttes 
12.1 Overliggere skal understøttes - for mindst hver 60 cm under opmuring. Understøtningen 

må først fjernes, når mørtlen i teglbjælken er hærdet.  
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