Handelsbetingelser
Arbejdet:
Ansvarsområder og snitflader aftales for hver enkelt opgave. Hvis andet ikke er aftalt gælder
følgende standard for montagearbejdet.
Montagesystem og paneler monteres efter udleveret tegning. DC kables efter udleveret
kabelplan og serier afleveres i angiven ekstra længde, opmærket og sikret med tape på anvist
sted på tag.
Materialer er inden opgaven starter leveret på tag.
Alternativ stilles kran eller teleskoplæsser til rådighed. Kran kan vi hjælpe,
Teleskoplæsser kan vi selv køre.
Affald stables på tag, klar til afhentning.
Alternativ stilles kran eller teleskoplæsser til rådighed. Kran kan vi hjælpe,
Teleskoplæsser kan vi selv køre.
Affald bortskaffes til container på pladsen, stillet til rådighed af hovedentreprenør.
Udgifter til kran eller teleskoplæsser er ikke indeholdt i standardpris.
Sproget blandt FreeEnergy`s medarbejdere på pladsen er Dansk

Ekstra ydelser:
Kabel gennemføringer og montage af kabelbakker er ekstraarbejde på timeløn. Dog kan
ballastmonteret kabelbakke på fladt tag indgå i standard efter aftale.
Ventetid på materialer, kran mm.
Rettelse af tegninger og evt. kabelplan, hvis der er fejl heri i forhold til faktiske forhold på
taget.
Ophængning og DC tilslutning af inverter.
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Materialer:
Vi har lavet en skarp pris fra starten, og det er derfor meget vigtigt at alle materialer er
leveret på pladsen, klar til brug. Vi vil så snart det opdages, at der er mangler, selvfølgelig
underrette hovedentreprenør eller leverandør. Men som udgangspunkt stoler vi på at
leverandør har pakket korrekt i både type og antal.
Evt. fejl i produkter vil blive underrettet, så snart de opdages. Som udgangspunkt anses alle
materialer på pladsen som godkendt til montage af leverandør.
Solceller uden tydelig fysisk skade anses som godkendt, uanset farveforskelle i de enkelte
paneler. Solceller monteres fra pallen, i den rækkefølge der er mest effektiv.
Der sker ingen farvesortering.

Sikkerhed:
Hovedentreprenør sørger for at arbejdspladsen er forsvarlig at arbejde på, og overholder
gældende regler for sikkert tagarbejde.
Det er FreeEnergy`s ansvar at sikkerhedsforanstaltninger bruges korrekt.
Evt. mangler på eks. Stillads, rækværk eller lign. Der medføre bøde vil være
hovenentreprenør og dennes leverandør af sikkerhedsforanstaltninger`s ansvar
FreeEnergy har personlige selesystem til brug ved små opgaver og i særlige tilfælde. Dog
bemærk, at hvis en opgave samlet er større end 4 mandetimer, vil sele, set fra
arbejdstilsynets side ikke være løsningen.
Vi kan kun anbefale at man ved enhver tvivl om sikkerhed spørger arbejdstilsynet til råds.
FreeEnergy kan som tillægsydelse selv stå for alle sikkerhedsforanstaltninger, mod dækning
af omkostningerne til sikkerhed.

Vinterforanstaltninger:
I vinterperioden fra 1. oktober til 1. april kan vejret spille en rolle i muligheden for at
montere sikkert på tag og spildtid vil forekomme. Vigtigt at tidsplan tager højde for det. Vi
bruger byggerites standard forbehold til fastsættelse af ekstraomkostninger.
For eksempel er Evt. tid brugt til fjernelse af sne og optøning af tag, at betragte som ekstra
arbejde.
Ved arbejde med montage, hvor der bores huller i tagpap, som efterfølgende skal påsvejses
tagpap, gælder særlige regler for vinter foranstaltninger, (se særskilt afsnit vedhæftet).
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Aflevering:
Projektet afleveres efter aftale til hovedentreprenør.
Projektet anses som afleveret, når pladsen forlades efter endt montage.
FreeEnergy vil gerne gennemgå projektet med hovedentreprenør, hvis denne ønsker det.

Kvalitetssikring:
Arbejdet dokumenters efter hovedentreprenørs KS system.

Garanti og ansvar
FreeEnergy har en ansvarsforsikring på 10.000.000 kr. hos Danske Forsikring
Garanti på produkter er leverandørs ansvar.
FreeEnergy frasiger sig ethvert ansvar i forhold til AB92 §12, som omhandler tyveri, skade
og hærværk på materialer på byggepladsen
AB92 §12
Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal
entreprenøren for egen regning sørge for kontraktsmæssig ydelse, medmindre forholdet kan
henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder
det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets
aflevering.

Betaling:
FreeEnergy har betalingsbetingelser på 14 dage fra opgaven er afleveret.
Ved større opgaver faktureres hver 14. dag for udført arbejde.
Opgaven anses som afleveret, når hovedentreprenør har godkendt vores del af projektet med
eller uden gennemgang efter aftale.
FreeEnergy´s aflevering er ikke afhængig af AC tilslutning og færdigmelding hos bygherre.
Der stilles ikke økonomisk garanti i forbindelse med arbejdet.
Enhver uoverensstemmelse skal afgøres i henhold til dansk ret og med voldgift i henhold til
Danske Voldgiftsinstituts regler.
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