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FORUDGÅENDE BETINGELSER 

De følgende forudgående betingelser danner basis for håndteringen af produkter og afvikling af ydelser, som 

Nerostein Group (herefter henvist til som ”Sælger”) udbyder. 

 

1. OPMÅLINGSPROCES 

1.1. Forhandlere af Sælgers produkter/ydelser er forpligtet til at videresende Sælgers forudgående 

betingelser, til slutkunden. Hvis forhandleren ikke gør dette, fralægger Sælger sig ethvert ansvar 

for at dække direkte eller inddirekte omkostninger, der måtte fremkomme, som følge af manglende 

overholdelse af de forudgående betingelser. 

1.2. Køber skal inden opmålingens påbegyndelse opfylde følgende forudgående betingelser: 

1.2.1. Den gamle bordplade skal være fjernet. 

1.2.2. Skabe, som skal være under bordpladen, skal være monteret og fastgjort til væggen (de skal 

være i lod og vater (den tilladte tolerance per 1 m er +/-1mm)). 

1.2.3. Dækpaneler skal være monteret. 

1.2.4. Stikkontakter i væggen skal være (midlertidigt) fjernet og strømmen frakoblet. 

1.2.5. Rummet skal være godt belyst. 

1.2.6. Vaske, komfurer og kogeplader, blandingsbatterier og andet udstyr, hvortil der i forbindelse 

med monteringen skal laves hul(ler) i bordpladen, skal være tilgængelige på 

opmålingstidspunktet (hvis dette ikke er muligt, skal køber sende oplysninger om de præcise 

modelbetegnelser, inden opmålingen påbegyndes). 

1.2.7. Der skal være sikker adgang til objektet og et sikkert arbejdsmiljø (hvis der er vanskelige 

adgangsforhold, har køber pligt til at informere om dette). 

1.3. Hvis et eller flere skabe ikke er monteret i henhold til forskrifterne, og produktionstegningen efter 

kundens ønske foretages efter dennes anvisninger, er målene for de forskellige elementer kundens 

ansvar, hvilket bekræftes med underskrift på opmålingskontrolbladet. 

1.4. Hvis betingelserne for udførelse af opmåling ikke er opfyldt af kunden, skal der aftales et nyt 

opmålingstidspunkt, for hvilket kunden modtager en tillægsfaktura. 

1.5. Køber har pligt til senest én (1) arbejdsdag inden det aftalte opmålingstidspunkt at informere sælger, 

hvis der er behov for at udskyde opmålingstidspunktet eller at aflyse opmålingen. Hvis kunden 

informerer om dette senere end 24 timer, inden opmålingen skulle have fundet sted, 

faktureres kunden for en opmåling, også hvis denne ikke har fundet sted. 

1.6. Efter opmålingen må man ikke: 

1.6.1. Ændre placeringen af køkkenskabene. 

1.6.2. Ændre eller overfladebehandle væggen bag bordpladen. 

1.6.3. Montere sokkelplader på skabene under bordpladen. 

1.7. Køber skal være tilstede ved opmålingen for at kunne forklare, hvad der er den bedste løsning. 

1.8. Det er en forudsætning for påbegyndelse af produktionen af bordplader, at kunden underskriver et 

opmålingskontrolblad, hvormed kunden bekræfter de forudgående betingelser for 

monteringsprocessen. 

1.9. Hvis der er behov for assistance til løft eller kran, informerer opmåleren køber og den 

kundeansvarlige om dette. Det påhviler køber at organisere assistance til løft og/eller truck/kran 

(såfremt der ikke foreligger en skriftlig aftale af anden art). 

1.10. I tilfælde af at køber eller købers repræsentant ikke kan være tilstede ved opmålingen, skal dette 

meddeles til den generelle mailadresse info@nerostein.dk. 
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2. MONTERINGSPROCES 

2.1. Køber skal inden monteringens påbegyndelse (ud over de forudgående betingelser for 

opmålingsprocessen) opfylde følgende forudgående betingelser: 

2.1.1. Rummet og området omkring bordpladerne skal være frit for byggematerialer og andre 

forstyrrende genstande (der er brug for plads til monteringen). 

2.1.2. Krav til stuetemperatur på monteringsdagen og to (2) dage efter monteringen: minimum 

+15º C. Ved lavere temperaturer kan sælger ikke garantere silikonefugernes høje kvalitet 

(silikonens egenskaber kan ændre sig, og fejl eller mangler, der skyldes silikone, som er 

påført ved for lav temperatur, dækkes ikke af garantien). 

2.1.3. Underkanterne af væggene bag bordpladen skal være renset for gammel silikone. 

2.1.4. Der skal være monteret tillægsstøtte på de af opmåleren markerede steder. 

2.1.5. Der skal være foretaget indhak i skabene støttelister/vægge (foran/bagved/på siderne), eller 

forlisten skal være fjernet/udskiftet med en aluminiumsliste (indhakkenes position udpeges 

af opmåleren). 

2.1.6. Der skal være monteret forhøjningslister/ramme på skabene (for at sikre en tilstrækkelig 

udluftningssprække mellem kogeplade og ovn). 

2.1.7. Vindueslister/dørlister/høje sidepaneler/høje skabe osv. skal være midlertidigt fjernet (hvis 

de er i vejen for monteringen). 

2.1.8. Ved behov skal ovn/opvaskemaskine korrigeres til den krævede højde (ved montering af 

komfur/vask med dryppebakke) 

2.1.9. Vaske, kogeplader og andet udstyr, til hvilket der er bestilt huller i bordpladen, og hvis 

montering indgår i sælgers montering, skal ved monteringen være synligt tilgængelige. Hvis 

de ikke er til stede på monteringstidspunktet, bliver monteringen ikke fratrukket i det 

endelige beløb (hvis køber ønsker, at sælger monterer dem på et senere tidspunkt, pålægges 

der yderligere betaling (monteringens pris). 

2.2. Køber skal kontrollere, at der er tilstrækkelig og sikker adgang til monteringsstedet: 

2.2.1. Plads til to (2) personbiler i nærheden af indgangen. 

2.2.2. Fri passage gennem adgangsbomme osv. 

2.2.3. Sikker passage fra parkering til indgangen til monteringsstedet, inklusive 

glatførebekæmpelse ved behov. 

2.2.4. At objekter, som kan være i vejen indenfor, midlertidigt er fjernet. 

2.2.5. At gulvet er dækket af et kraftigt, skridsikkert materiale (OBS! Brug af sikkerhedsfodtøj er 

obligatorisk). Hvis gulvet ikke er dækket til, har sælger intet ansvar for beskidte/beskadigede 

gulve. 

2.2.6. At vægge, køkkenskabe, døre og dørgreb er dækket af et kraftigt materiale (ved vanskelig 

adgang/montering har sælger intet ansvar for skader, der er opstået i forbindelse med 

monteringen). 

2.3. Sælger har ret til at afvise at montere bordpladen, hvis de forudgående betingelser ikke er opfyldt. 

I et sådant tilfælde skal der aftales et nyt monteringstidspunkt, og køber faktureres for gentagen 

montering. 

2.4. Køber har pligt til senest 36 timer inden det aftalte opmålingstidspunkt at informere sælger, hvis 

der er behov for at udskyde monteringstidspunktet eller at aflyse monteringen. Hvis kunden 

informerer om dette senere end 36 timer, inden opmålingen skulle have fundet sted, 

faktureres kunden for en opmåling, også hvis denne ikke har fundet sted. 

2.5. Hvis den producerede bordplade ikke kan monteres efter købers mål (forkerte mål), informeres 

køber og den kundeansvarlige om dette, og det besluttes, hvordan situationen løses. For 

tillægsarbejder faktureres køber i henhold til sælgers prisliste. 
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2.6. Efter monteringen, mens silikonen tørrer, må man ikke bruge bordpladen (hverken komfur eller 

vask må tilsluttes). Den skal berøres minimalt i seks (6) timer efter monteringen. 

2.7. Under monteringen kan der vise sig uforudsete forhold, og længden af monteringen kan variere. 

Sælger anbefaler stærkt at afvente med bestilling af VVS’er, elektriker, maler og andre 

lignende serviceydelser. Sælger er ikke ansvarlig for direkte eller inddirekte omkostninger, 

der måtte fremkomme, som følge af bestiling af førnævnte, før Sælgers produkt og ydelser er 

endeligt leveret (og kvitteret for ved underskrivelse). 

 


