Den Unge gartner A/S (DUG)

Salgs‐ og leverings betingelser

Vedståelse:
Med mindre andet er angivet, er tilbuddet gældende i 30 dage.
Myndighedsbehandling:
Hvis ikke andet er angivet sørger kunden for nødvendige, godkendelser af projektet, herunder indhentning
af byggetilladelse, færdigmeldinger hos Kommunen ect.
Skjulte hindringer:
Der tages forbehold mod skjulte hindringer, som ikke umiddelbart kunnet konstateres ved arbejdets
besigtigelse. F.eks. fundamenter, olietanke, store sten, affald, manglende bund, tykke muldlag osv.
Forurenet jord:
Tilbuddet er givet under forudsætning af, at overskydende jord kan bortskaffes som ren jord
forureningsklasse 0/1.
Oplysninger om kabler og rør:
DUG kan ikke gøres ansvarlig for skader på kabler og rør, hvis ikke kunden har anvist dette inden arbejdets
opstart. Herunder skader på kabler og ledninger der fremkommer ved rydning af rødder og stød, eller
afviger fra evt. fundne dækbånd.
Græsplæne:
Hvis ikke andet er aftalt, afleveres græsplænen reguleret og tilsået inden fremspiring af græsset. Hvilket
betyder at DUG ikke kan gøres ansvarlig for mangler, så som manglende spiring, hvis den manglende spiring
skyldes vejret, herunder tørke, jordfygning eller bortskylning af jord.
Er jorden grubbet kort tid før anlæg af græsplæne, vil der på sigt kunne forekomme sætninger i
grubbesporene, hvilket ikke betragtes som en mangel.
Rullegræs, hvor der i perioder er meget skygge, vil ofte have et behov for eftersåning med skyggegræs,
dette betragtes ikke som en mangel.
Plantearbejde:
DUG er altid omhyggelig med at kontrollere, at leverede planter er i orden.
Arbejdet betragtes som afleveret når planterne er plantet, og vandet 1. gang.

Plantegaranti:
100 % plantegaranti gives kun, hvis DUG forestår vedligeholdelsen af de plantede planter. Vedligeholder
anlægsgartneren ikke de plantede planter, kan anlægsgartneren kun gøres ansvarlig for fejl ved selve
plantningen ‐ så som: plantehullets udformning, plantedybde og kvaliteten af leverede planter mv.
Skulle der være døde planter, som ikke dækkes under plantegarantien, kan DUG tilbyde at efterplante
billigst muligt i regning

Betonprodukter:
Ved sammensætning af forskellige betonprodukter (forskellig størrelse og tykkelse på fliser, topsten/
normal sten til støttemure mv.) kan der forekomme farveforskelle, da produkterne kan være støbt på
forskellige tidspunkter eller på forskellige produktionssteder eller mængden af kalkudfældninger varierer.
Da kalkudfældninger i form af hvide skjolder er særlig synlige på farvede produkter, så som koksgrå fliser,
bør kunden straks sige fra, hvis det leverede ikke er som forventet.
Betaling:
Ved mindre opgaver fremsendes kun en faktura i forlængelse af færdiggørelse af arbejdet, hvis ikke andet
er aftalt. Betalingsfristen er 8 dage.
Ved større opgaver eller hvis opgaven er opdelt i etaper eller strækker sig over længere tid (mere end 10
dage), forbeholder Dug sig ret til at fremsende aconto betaling/faktura, der svarer til udført arbejde og
leverede materialer.
Såfremt kunden ønsker andre betalingsbetingelser skal dette aftales før opstart.
Hvis ovennævnte giver anledning til spørgsmål, eller der ønskes hjælp, er det til enhver tid DUG´s mål
At hjælpe kunden bedst muligt videre med råd og vejledning. DUG er medlem af Danske Anlægsgartnere,
hvor vi også til gavn for kunden, kan trække på faglig viden, råd og vejledning.

Med ønsket om et veludført arbejde.

Den Unge Gartner A/S
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