
 
 
 

 
 
 

 MONTAGEFORUDSÆTNIGER 
  

Nærværende montageforudsætninger gælder ved alle køb af montage af vinduer og døre hos Frederik 
Pedersen Alu glas A/S. 
 
 
1 AFTALEGRUNDLAG 

Montage sker på grundlag af tilbud fra Frederiks Pedersen Alu Glas A/S. Såfremt der ikke fore-
ligger tilbud fra Frederik Pedersen Alu Glas A/S sker monteringen efter forbrug og medgået tid. 

2 MONTØRENS FORPLIGTELSER 

2.1 Frederiks Pedersen Alu Glas A/S udfører montering og installation af vinduer og døre omfattet 
af parternes aftale og anvist af køber. 

3 FORUDSÆTNINGER 

3.1 Køber skal sikre, at der er de fornødne adgangsveje til pladsen og for arbejdets udførelse, samt 
at der stilles lift til rådighed i det omfang dette måtte være nødvendigt for at udføre montage. 

3.2 Den aftalte pris er fastsat under forudsætning af, at arbejdet kan udføres i én arbejdsgang. 

4 ANSVAR 

4.1 Frederiks Pedersen Alu Glas A/S er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om erstatning 
med undtagelse af indirekte tab. 

5 MONTERING OG INSTALLERING 

5.1 Frederiks Pedersen Alu Glas A/S foretager montering og installering. Monteringen og installe-
ringen omfatter alle ydelser og arbejder samt alle naturlige og sædvanlige biydelser, som er 
nødvendige for færdiggørelse forudsat, at Køber har leveret det fornødne materiale til brug for 
montagen. 

6 RISIKOOVERGANG VED MONTERING 

6.1 Afleveringen i henhold til de aftalte ydelser sker, når Frederiks Pedersen Alu Glas A/S har fær-
digmeldt sine arbejder til Køber. 

6.2 Risikoen for hændelige begivenheder mv. overgår til Køber efterhånden som de enkelte vinduer 
monteres, herunder pligt til at foretage afdækninger mv. 

7 ENTREPRISESUM 

7.1 Entreprisesummen er fast og index-reguleres ikke. 

  
  

  

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 
  

7.2 Entreprisesummen indeholder montering og installering af ydelser beskrevet i tilbud fra Frede-
riks Pedersen Alu Glas A/S. 

8 EKSTRAARBEJDE 

8.1 Udførelse eller levering af arbejde og ydelser der ikke er omfattet af aftalegrundlaget, er eks-
traarbejde.  

8.2 Ekstraarbejder skal godkendes skriftligt forud for arbejdet påbegyndelse. 

8.3 Ekstraarbejder/ydelser skal faktureres særskilt.  

9 TIDSPLAN 

9.1 Frederiks Pedersen Alu Glas A/S er alene forpligtet i henhold til tidsplaner, såfremt disse ud-
trykkeligt er vedtaget mellem parterne. 

10 SIKKERHEDSSTILLELSE 

10.1 Køber stiller betalingsgaranti svarende til entreprisesummen jf. AB 92 § 7. 

10.2 Frederiks Pedersen Alu Glas A/S stiller ikke garanti. 

11 FORSINKELSE 

11.1 De oplyste tider for montering er alene vejledende medmindre andre udtrykkeligt og skriftligt 
er aftalt. 

12 SIKKERHEDSFORSKRIFTER 

12.1 Frederiks Pedersen Alu Glas A/S deltager i eventuelt indkaldte sikkerhedsmøder med deltagelse 
af sikkerhedsrepræsentant. Frederiks Pedersen Alu Glas A/S sikrer, at gældende regler og nor-
mer overholdes i forbindelse med udførelsen af entreprisen for egne arbejder. 

13 KVALITETSSIKRING 

13.1 Frederiks Pedersen Alu Glas A/S er underlagt den til en hver tid gældende vejledning om kvali-
tetssikring af byggearbejder.  

13.2 Frederiks Pedersen Alu Glas A/S skal udføre og aflevere kvalitetssikring til godkendelse ved 
Køber. 

14 ARBEJDS- OG SOCIALE KLAUSULER 

14.1 Frederiks Pedersen Alu Glas A/S indestår for, at denne overholder RUT-registeret og overholder 
danske overenskomster. 

15 TVISTER 

15.1 Tvister mellem Parterne afgøres ved Voldgiftsnævnet for bygge- og Anlægsvirksomhed jf. AB 92 
§§ 45-47.  

15.2 Voldgiftsretten sættes i Viborg. 
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