
Leveringsbetingelser

Norwegian Scaffold Group As

Generellt:

- Enhetspriser  gjelder  for  1. gangs  montering / demontering.  Monteres   etter  krav i bestillingen.

- Stillaser monteres   i henhold  til gjeldende  lover og  forskrifter.   Ved bestilling  av større  veggavstand  

kan dette  påføre  ekstra  kostnader  f.eks montering   av innvendig  rekkverk.

- Det forutsettes   adkomst  med lastebil,  alternativ   at leietager  stiller  kostnadsfritt    kran til disposisjon.

- Monteringsstedet skal være ryddet  og  fri for  hind ringer.

- Horisontal  bærring  til monteringssted   skal ikke overstige  

10m.

- Et område  for  mellomlagring   skal være tilgjenglig.

- Stillasen må kunne innfestes  på en enkel  måte  minnst  hver 4. høvderneter.   Konstruksjonen   må kunne 

oppta  de påførte  lastene av minimum   110kg  pr innfestingspunkt.

- Kostnader  ifbm  med fundamentering    og settninger   i grunnen  dekkes av oppdragsgiver.

- Mindre  arbeider,  horisontal   bæring over  10m, venting,  klargjøring,   rengjøring,   ombygging,  

oppretting eller  lignende  faktureres  seperat  med følgende  timesats:   kr 420.-

- Utleier  har rett  til  å montere  sitt reklameskilt   på stillasen.

Montering:

- Stillaset  monteres   i henhold  til gjeldende  forskrifter:   Forskrifter  til Arbeidsmiljøloven,
Bestillingsnummer    500: "Stlllaser,  stiger og arbeid  på  tak m.m. -  Forskrifter   med veiledningsdel",   

utgitt av Direktoratet   for Arbeidstilsynet    14.april1989.

- Stillaset  overleveres  byggherren  etter  ferdigbefaring    og godkjenning,   og etter  at rapportskjemaet    
"Rapport  om kontroll  av stillas"  er utfylt  og attestert   av stillasentreprenør    og byggherre.

- Tar leietakeren   stillaset  i bruk før ferdigbefaring   er gjort,  aksepterer  man automatisk    overtakelsen   av
stillaset.

Demontering:

- Oppsigelse  av leieforhold   må skje skriftlig  med minimum   en ukes frist,  såfremt  ikke annet  er 

avtalt.

Leietaker  plikter  å betaIe leie i varslingsperioden.

- Stillaset  skal være ryddet  og rengjort  f¢r demontering.

- Leietaker  har ikke rett  til å demontere   stillaset  helt eller  delvis uten skriftlig  avtale.

Bruk av stillaset

- Leietaker  har ingen anledning  å utføre  modifiseringer   eller  demonteringer  på montert   og godkjent
stillas. Ved behov for endringer eller farlige forhold skal utleier underrettes umiddelbart.

- Leietaker  er ansvarlig   å utføre  kontroller   på stillaset  i leieperioden.

- Alt utleid  materiel!  skal behandles  godt  av leietaker.

- Leietaker  er ansvarlig for  ethvert  tap eller skader  på det utleverte   utstyret   i leieperioden,   med unntak 

av normal  slitasje  og elde. Skader debiteres  leietaker  med faktisk  eller estimert  reparasjonskostnad. 

- Tapt  Materiell    debiteres  med gjenskaffelseskostnad.

- Leietaker  er ansvarlig for  enhver  skade utstyret  måtte  påføre  byggninger,  ting  eller  peroner  i 

leieperioden.



- Leietakeren  har ingen anledning  til  å feste  nett,  duk, presseninger  eller tilsvarende   uten forutgående 

beregninger  og dimensjonert   innfestning   av stillaset.

Fremleie

- Leietakere  kan ikke fremleie  eller overlate  sine rettingheter   etter  denne  avtale til  andre.

Fakturering

- Montering   og demontering   faktureres  fortløpende   ved ferdigstillelse   på grunnlag  av oppmålte  
mengde og attesterte arbeidsordre. Det fakturers 70% ved montering og  30% ved demontering, hvis ikke annet 
avtalt.

- Arbeider under 10 000,- faktureres i sin hellhet.

- Ekstra leie utover avtalt tid faktureres 1 gang pr måned, faktureres fortløpende.

- Mindre arbeider, venting,klargjøring,rengjøring, rydding,oppretting,snørrydding og lignende faktureres som 
tillegarbeid fortløpende.

- All transport kostnader vil komme i tillegg til enhetsprisene så lenge ikke annet er avtalt.

- Dersom avtalt montering eller demonteringsarbeid blir forsinket/ forhindret på grunn av forhold på leietakers 
side skal avtalt leie betales for tiden arbeidet blir forsinket/ forhindret.

- Avbestilling av montering/ demontering med kort varsel vil påføre ekstra kostnader for leietaker.

 Betalingsbetingelser

- Netto pr. 30 dager ( om ikke annet avtales)

- Alle priser er ekskl. mva

- Reklamasjon må skje innen 10 dager etter faktura dato.


