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GENERELLE VILKÅR  

 

Oppmåling og forberedelse 

 

Forutsetning til beste kontrollmåling og resultat er godt montert benkeskap. 

 

Ved bestilling av kontrollmåling oppgir kunden 

• en foreløpig dato, når alle forutsetningene til kontrollmåling forventes oppfylt. I tilfelle det oppstår noen omstendigheter 

i tidsrommet mellom bestillingen og den foreløpige datoen, som påvirker den opprinnelige tidsplanen, skal kunden 

informere Nerostein fortløpende; 

• den nøyaktige adressen til kontrollmåling, en (eller om nødvendig flere) kontakttelefon, e-postadresse. 

 

Før kontrollmålingen må følgende forutsetninger være oppfylt (hvis relevant i forbindelse med den aktuelle benke- 

/veggplate): 

• gammel benke-/veggplate demontert/fjernet (ikke obligatorisk, hvis ny benke-/veggplate bestilles i identiske 

dimensjoner); 

• alle benkeskap montert i hverandre og i vegg, sjekket både vann- og loddrett (tillatt toleranse på 5 m er +/-5mm); 

• alle dekkplater montert; 

• vegguttak (midlertidig) fjernet; 

• målested godt belyset; 

• hele måleområde klargjort for kontrollmåling ved å fjerne gjenstander som kan stå i veien. 

• Vask, koketopp, blandebatteri eller annet utstyr som krever en utskjæring i benke-/veggplate, må være tilgjengelig for 

oppmåleren under kontrollmålingen. Hvis dette ikke er mulig, må oppmåleren motta informasjon med nøyaktige 

modellnavn før oppstart av kontrollmålingen. 

• Det må være kjørbar vei fram til kontrollmålingsadresse, da oppmåleren må bære med verktøy og materialene som 

trengs for å utføre arbeidet. 

 

Kunden må kontakte Nerostein omtrent en (1) uke før ønsket kontrollmåling og bekrefte beredskapet til at arbeid 

kan gjennomføres. Representanten for Nerostein vil deretter kontakte kunden via telefon, tekstmelding eller e-post senest 

siste virkedag før den datoen kunden sist har oppgitt, for å avtale eksakt dato og tidsintervall for oppstart av kontrollmåling. 

 

Med mindre annet er avtalt med kunde, vil Nerostein utføre kontrollmålinger innen ordinær arbeidstid. 

 

Oppmåleren møter opp på tidligere registrert adresse til oppsatt tid. 

Vær oppmerksom på at tidsintervall som avtales med dere står for tid når kontrollmålingen begynner. Varigheten til 

kontrollmåling avhenger av omfang. 

 

I tilfelle benke-/veggplate bestilles via et kjøkkenfirma 

• og det har vært behov for endringninger av innholdet i bestillingen/den tilhørende kjøkkentegningen, eller er det blitt 

en avtale om en spesifikasjon mellom kunde og kjøkkenfirma, som ikke er inkludert i den opprinnelige bestillingen, må 

den aktuelle informasjonen sendes til Nerostein før oppstart av kontrollmåling; 

• vil Nerostein ta hensyn til den sist mottatte informasjonen før kontrollmålingen og vil ikke diskutere bestillingsinnhold 

med kunde under kontrollmålingen; 

• og det under kontrollmålingen oppdages avvik mellom målene i den opprinnelige bestillingen og de faktiske målene på 

stedet, vil kjøkkenfirma kontakte kunde om endringer og mulig prisforskjell. 

 

Hvis 

• noen av benkeskapene ikke er ferdig montert og produksjonstegning lages i henhold til kundes ønske og utsagn, er 

detaljenes dimensjoner kundes ansvar; 

• kunden har unnlatt å tilrettelegge for kontrollmåling, må nytt tidspunkt for kontrollmåling avtales;  

• det oppstår forhold, som krever utsettelse/avbestilling av kontrollmåling, skal Nerostein meddeles minst 24 timer før 

oppsatt tid for å unngå ekstra kostnader; 

• varsel om utsettelse/avbestilling av kontrollmåling ankommer Nerostein senere enn 24 timer før oppsatt tid, vil kunden 

bli belastet for den uutførte tjenesten i sin helhet. 
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Etter at kontrollmålingen er utført er det ikke tillatt 

• å endre noen ting på benkeskap, da det er ikke mulig å gjøre endringer på skrddersydde benke-/veggplater; 

• å sluttbehandle vegg bak/ved benke-/veggplaten, hvis dette medbringer endringer i veggtykkelse (flislegging, pussing); 

• å innsette sokkelplater mot gulv. 

 

For best mulig resultat ber vi kunden om å være tilstede under oppmålingen, da det kan oppstå spørsmål som vi trenger å 

diskutere med han/henne for best mulig løsning. 

 

Etter oppmålingen er utført vil en sjekkliste signeres, der kunden vil også finne informasjon om forberedelser som 

må være på plass før levering/montering av benke-/veggplatene. 

 

I tilfelle kunde eller hans/hennes representant ikke kan være tilstede under oppmålingen, må all informasjon vedrørende den 

aktuelle benke-/veggplaten sendes til Nerostein via e-post på salg@nerostein.no før kontrollmåling. 

 

Generelt 

 

Hvis  

• bestillingen ønskes avbestilt etter kontrollmålingen, men før produksjonsstart, vil kunden bli belastet for 

oppmålingstjeneste i sin helhet.; 

• bestillingen ønskes kansellert etter produkjsonsstart, vil kunden bli belastet for 75% av den totale bestillingskostnaden; 

• benke-/veggplater ønskes bestilt uten vår kontrollmåling, vil ikke Nerostein stå ansvarlig for målene. 

 

For skreddersydde benke-/veggplater gjelder ikke angrerett. 

 

Leveringstid for en bestilling vil være innen tidsperioden som er spesifisert i tilbudet etter kontrollmåling eller informasjon gitt av 

kjøkkenfirma, og er gjeldende fra tidspunktet det foreligger en skriftlig aksept på bestillingen. 

Vi streber for å etterleve denne leveringstiden. 

 

Nerostein kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse av leveranser som oppstår i forbindelse med forsinkelser av råmaterialer. 

Forsinkelser av leveransen eller deler av leveransen på opptil tre (3) uker, kompenseres det ikke for. Med forsinkelse menes en 

situasjon der Nerostein av grunner utenfor dens kontroll ikke er i stand til å produsere/levere produktet. 

Er vår materialleverandør ute av stand til å levere det bestilte materialet og kunden ikke ønsker å endre materialet, forbeholder 

Nerostein seg retten til å annullere handelen. 

 

En situasjon, der benke/veggplater av kundespesifikke grunner ikke kan leveres/monteres hos kunden, anses ikke som en 

forsinkelse. I slike situasjoner er kunden forpliktet til å betale fakturaen i tide. 

 

Frakt og levering 

 

Det er kundes ansvar å ordne tilstrekkelig og sikker tilgang til leverings-/monteringssted (herunder sikre av 

parkeringsplass til Nerostein installasjonsbil (= lik plass til to personbiler) ved inngangen, ordne nødvendig gjennomgang 

ved en eventuell veibom, sørge for fri ferdsel (brøytet og strødd i vinterstid) fra parkering til leverings-/monteringssted, gjøre 

leveringsstedet klart for levering ved å (midlertidig) fjerne gjenstander som kan stå i veien, dekke til gulvet med et solid, 

sklisikkert materiale (f.eks ullpapp) (om ønskelig), også dekke til vegger, dører og hengsler til kjøkkenskapene (om ønkelig) 

(Nerostein kan ikke holdes asvarlig for eventuelle riper på vegg/skapdør/håndtak som oppstår på grunn av dårlig 

tilgjengelighet/trang monteringssted)). 

 

Benke-/veggplater leveres gjennom inngangsdør eller terrassedør. Hvis det trengs ekstra bærehjelp (Nerostein monterings-

team består av to medlemmer) eller kranbil for å få benke-/veggplatene inn, må kunden bestille dette selv. Det vil 

oppmåleren i så fall eventuelt informere om under kontrollmålingen. 

 

Nerostein montører er forpliktet til å bruke vernesko som ellers kan skade gulvet.. 

 

mailto:salg@nerostein.no
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Kunden og hans/hennes representant må være hjemme i oppsatt tidsrom for levering og montering av benke-

/veggplater for å kvalitetssikre arbeidet og signere leveringsprotokollen etter utført arbeid sammen med montøren. 

 

Hvis benke-/veggplaten er bestilt med levering til gateplan i kundes adresse, er deponering av varepall kundens ansvar. 

 

Montering 

 

Før monteringen må følgende forutsetninger være oppfylt (hvis relevant i forbindelse med den aktuelle benke-

/veggplaten): 

• gammel benke-/veggplate demontert/fjernet; 

• alle benkeskap montert, i hverandre og i vegg, sjekket både vann- og loddrett (tillatt toleranse på 5m er +/-5mm); 

• vann og avløp frakoblet; 

• hele rommet og monteringsområde klargjort for montering ved å fjerne gjenstander som kan stå i veien (det er behov 

for ledig plass under monteringen); 

• optimal romtemperatur på monteringsdagen og innen to (2) dager etter monteringen: minimum +15º C. Ved lavere 

temperaturer kan Nerostein ikke garantere høy kvalitet på silikonfylte fuger, da egenskapene til silikon kan endre seg 

ved lavere temperaturer. Under lave temperaturforhold anbefales det å unngå silikonarbeid og heller avtale et gjenbesøk 

for en ekstra avgift. Feil og/eller mangler i silikon installert ved lavere temperaturer dekkes ikke av garantien; 

• underkant (kanten som vender mot benkplaten) av veggfliser renset av gammel silikon (hvis veggen ved benkeplaten 

flislagt fra før); 

• monteringssted godt belyset; 

• støtte (vinkler, lekter, sideplate, støtteben el.l) til ekstra støtting av benkeplate (i vegg/ved høyskap/under sitteplass) 

innsatt; 

• nødvendige justeringer forberedt for å få plass til vask/platetopp ved å skjære skapstammene (foran/bak/høyre/venstre) 

eller fjerne/utskifte grepslisten mot aluminiumslist; 

• foringer/ramme på benkeskap innsatt for å sikre tilstrekkelig ventilasjon mellom platetopp og stekeovn; 

• vindus- eller dørlist/høy dekkside/høyskap (midlertidig) fjernet; 

• stekeovn/oppvaskmasin senket for å unngå konflikt med overlapende koketopp/avrenningsfelt på vask; 

• vask, koketopp eller annet utstyr som det er bestilt en utskjæring i benke-/veggplate, og hvis montering inngår i 

monteringsarbeid til Nerostein, må være synlig og tilgjengelig for montørene under monteringen. 

 

Hvis 

• kunden har unnlatt å tilrettelegge for monteringen, må nytt tidspunkt for montering avtales; 

• kunden har unnlatt å tilrettelegge for monteringen, men Nerostein montører kan tilrettelegge, slik at minimumkrav til 

monteringsarbeid vil være oppfylt, vil kunden bli belastet med et ekstra monteringsgebyr for utført tilleggsarbeid på kr 

2000 inkl mva p/time (minimum 1h); 

• det oppstår forhold, som krever utsettelse/avbestilling av monteringstid, skal Nerostein meddeles minst 36 timer før 

oppsatt tid for å unngå ekstra kostnader; 

• varsel om utsettelse/avbestilling av monteringstid ankommer Nerostein senere enn 36 timer før oppsatt tid, vil kunden 

bli belastet for den uutførte tjenesten i sin helhet; 

• kunden har unnlatt å tilrettelegge for monteringen eller det har oppstått uforutsette hindringer for montering av benke-

/veggplater som er bestilt uten Nerostein kontrollmåling, men Nerostein montører kan tilrettelegge, slik at minimumkrav 

til monteringsarbeid vil være oppfylt, vil kunden bli belastet med et ekstra monteringsgebyr for utført tilleggsarbeid på 

kr 2000 inkl mva p/time (minimum 1h). 

 

I monteringen inngår 

• montering av benke-/veggplater ved å bruke plastkiler til retting (om nødvendig); 

• liming av detaljer på skapene/i vegg ved å bruke metoder og materialer som er bestemt av Nerostein; 

• montering av vask, platetopp, el-søyle (hvis inkludert i bestillingen) (kan monteres, hvis utstyr er synlig og tilgjengelig 

for montørene under monteringen); 

• fuging av skjøter mellom detaljene. 

 

I monteringen inngår ikke 

• demontering/fjerning av gamle benke-/veggplater; 
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• rørlegger og vvs-tjenester; 

• elektroinstallasjoner; 

• montering av vindusbrett, gulv- eller peisplater el.l.; 

• fuging i bakvegg av benkeplater. 

 

Nerostein montører 

• er forpliktet til å bruke vernesko; 

• har rett til å nekte å montere benke-/veggplater på dårlig monterte benkeskap. Hvis det på grunn av dette blir behov 

for ytterligere montering, vil kunden bli belastet ekstra også for den ytterlige monteringen. 

 

På grunn av tørkingen kan benke-/veggplater ikke brukes eller røres på minst seks (6) timer etter monteringen. Vi 

anbefaler sterkt å vente med å bestille rørlegger/elektriker inntil benke-/veggplater er levert og montert. Det kan oppstå 

uforutsette hindringer under montering og monteringstid kan variere. 

 

Material og toleranser for dimensjoner 

 

Siden Nerostein bruker naturlige materialer, kan de leverte produktene variere med hensyn til tekstur, mønster og farge, og 

behøver ikke å nøyaktig stemme overens med prøvene av de samme materialene. 

 

Materialets vekt p/m2: 

• 30 mm granitt og marmor: opp til 87 kg 

• 30 mm komposittstein: opp til 75 kg 

• 12 mm/20 mm keramikk: opp til 30/50 kg 

 

Produksjonstoleranser 

• dellengde 0-1000 mm: ±1 mm 

• dellengde 1000-2000 mm: ±2 mm 

• dellengde over 2000 mm: ±3 mm 

• delbredde 0-1000 mm: ±1 mm 

• delbredde over 1000 mm: ±2 mm 

• tykkelse 

o 30 mm granitt, marmor, keramikk: ± 2 mm 

o 30 mm komposittstein: ± 1,5 mm 

o 12 og 20 mm komposittstein, keramikk: ± 1 mm 

NB! To tilstøtende deler skal ha samme tykkelse. Tillatt avvik: ±0,2 mm. 

• Generelle utskjæringsmål: ±1,5 mm, hjørner: ±1° 

 

Feil og/eller mangler 

 

Eventuelle skader på kundes eiendom skal umiddelbart påpekes til Nerostein montører. Senere krav blir avvist. 

 

Kunden må sjekke at produktet og utført arbeid ikke har synlige feil eller mangler før han/hun signerer leveringsprotokoll, 

eventuelt påpeke dette for Nerostein montører omgående. 

I tilfelle den oppdagede feilen eller mangelen ikke kan utbedres umiddelbart, angir kunden en skriftlig informasjon om 

dette i leveringsprotokollen (felt 2.2.1). 

 

Ved å signere leveringsprotokoll uten ytterligere kommentarer (felt 2.2.1) bekrefter kunde eller hans/hennes representant 

at han/hun har mottatt og godkjent de bestilte produktet og arbeidet, og at det ikke finnes noen hindringer i forhold til 

betalingen av faktura. 

 

Dersom kunden velger å unnlate å utfylle/signere leveringsprotokollen, anses produktet og/eller arbeidet å være overlevert 

og godkjent syv (7) dager etter monteringen. 

 

Rekkefølge for utbedringstiltak: 
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1) retting av mangelfull detalje / monteringsfeil uten reduksjon i kjøpesum; 

2) omlevering av mangelfull detalje uten reduksjon i kjøpesum (Nerostein dekker kostnader som er direkte relatert 

med den aktuelle utskiftingen (detalje(r), montering, bærehjelp (ved behov), rørleggertjeneste (ved behov)); 

3) forholdsmessig reduksjon av kjøpesum for den mangelfulle detaljen, hvis reparasjon ikke har gitt ønsket resultat 

eller utskiftingen er ikke mulig; 

4) forholdsmessig reduksjon av monteringspris (ved monteringsfeil), hvis gjentatt reparasjon ikke har gitt ønsket 

resultat. 

 

Utbedring av/godtgjøring for feilen/mangelen skal ut fra hensynet til omstendighetene skje innen rimelig tid. 

Eventuelle feil forårsaket av kontrollmåling eller produksjon av Nerostein skal utbedres/godtgjøres innen rimelig tid. 

Nerostein skal ikke holdes ansvarlig for målefeil på produkter, som er forårsaket av ukorrekte mål oppgitt av kunde. 

 

Oppdager dere feil eller mangler ved varer dere har kjøpt hos Nerostein, ta kontakt med oss så hjelper vi med å 

finne en løsning! 

For å fremskynde behandlingen av deres sak er det viktig at dere sender skriftlig informasjon (detaljert beskrivelse av 

skaden samt angivelse av når den ble oppdaget) med bilder (nær + oversikt) til Nerostein salgsavdeling via e-post på 

salg@nerostein.no 

 

Reklamasjonsrett og garanti 

 

Forbrukerkjøpsloven gir forbrukerne en generell reklamasjonstid på to (2) år til å klage på feil/mangler som skyldes 

produksjonsfeil eller en svakhet i produktet/arbeidet. 

 

Nerostein gir fem (5)-års produksjonsgaranti på benke-/veggplater og utført arbeid, men påtar seg intet garantiansvar for 

materialer, vasker eller annet tilbehør, som ikke er produsert av Nerostein. For disse gjelder produsentens ordinære 

garantier. 

 

Kunden må informere selgeren om feil/mangel innen en (1) måned etter at feilen/mangelen ble oppdaget. 
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