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Generelle Forretningsbetingelser ved Madsens Boligbyg v/ Brian Nguyen Madsen 

 

1. Ved aftaleindgåelse med Madsens Boligbyg henvises der til de gældende retningslinjer i AB 92 ”Al-

mindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed“. Der udarbejdes 

desuden en ”AB forbruger kontrakt” i forbindelse med aftaleindgåelsen. 

 

2. Der udføres udelukkende arbejde i henhold til fremsendt ordrebekræftelse og AB forbrugerkontrakt. 

Det er kundens ansvar at påklage fejl og mangler i den fremsendte ordrebekræftelse/kontrakt før ar-

bejdet påbegyndes.  

 

3. Priser: alle priser er baseret på, at opgaven kan udføres uhindret og uden afbrydelser i arbejdsforløbet, 

ligesom priserne er baseret på, at arbejdet kan udføres indenfor den normale arbejdstid. 

 

4. Der vil til enhver tid gælde de anførte betalingsbetingelser angivet på ordrebekræftelse og faktura. 

 

5. Indlejet materiel/special udstyr, som kræves for løsning af en opgave, faktureres til kunden. 

 

6. Tilbud/overslag er gyldige i 2 uger og er i øvrigt i henhold til AB 92 og AB-Forbruger. I alle tilfælde 

fremlægges tilbud/overslag med forbehold for mellemsalg og prisstigninger.  

Mundtligt afgivne tilbuds- og overslagspriser er ikke bindende. 

Forlanges fast pris skal dette være skriftligt bekræftet, eller der skal kunne henvises til et fremsendt 

skriftligt tilbud. Der tages højde for regne- og skrivefejl. Tilbud/overslag efterberegnes, hvis der går 

over 14 dage efter afgivelse pga. eventuelle prisstigninger. 

 

7. Betaling sker ved skriftlig anmodning til bygherren. Madsens Boligbyg har én gang hver måned, ret 

til betaling for udført arbejde m.v. Bygherren skal senest 8 arbejdsdage fra modtagelse af anmodnin-

gen, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet ift. det kontraktmæssige arbejde og materialeleve-

ring, hvis ikke andet er aftalt. Madsens Boligbyg kan - efter samme regler som anført tidligere - tillige 

kræve betaling for materialer m.v., som er købt af Madsens Boligbyg og ikke er leveret på bygge-

pladsen. 

 

8. Inkassovarsel: Manglende betaling vil medføre at sagen overdrages til inkasso hos Advokatfirmaet 

Advodan, hvilket vil medføre yderligere væsentlige omkostninger for Dem som kunde. Jf. inkasso-

lovens §10. 

 

9. I forbindelse med arbejdets afslutning er det kundens ansvar hurtigst muligt og senest på 10. dagen, 

at påklage eventuelle fejl og mangler i udført arbejde.  
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10. Reklamation: Er der punkter som kunden under arbejdets udførelse er uforstående overfor, har kun-

den pligt til at meddele os dette snarest skriftligt og senest inden forfaldsdatoen på fakturaen. I modsat 

fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne. 

 

11. Tidsforbrug og beregningsgrundlag: I beregningen af tidsforbruget medregnes den tid, som medgår 

til løsning af opgaven, fremskaffelse af materialer, samt evt. undersøgelse af tekniske løsninger rela-

teret til løsning af kundens opgave. Transporttid til og fra opgaverne er en del af produktionstiden. 

Ved heldags opgaver betales kun transport tid den ene vej. 

 

12. Hvis ikke andet er aftalt, er vores almindelig timepris 395.- + moms. 

 

13. Der bliver lavet en kontrakt mellem kunden og Madsens Boligbyg ved større projekter, undtaget 

timelønsarbejde, medmindre kunden ønsker dette. 

 

14. Bygherre sørger for byggeforsikring jf. AB92 hvis ikke andet er aftalt. 

 

15. Bygherre sørger for byggetilladelse. Madsens Boligbyg sørger kun for det efter nærmere aftale. 

 

16. Bygherre sørger for byggestrøm og vand under byggeriet + toiletforhold. 

 

17. Alt arbejde udføres jf. AB92 og AB-Forbruger 

 

 


