Bilag 1.1.6 – juli 2013

Leveringsforhold
Gældende for virksomheder under CRH Concrete A/S:
Betonelement, dalton, EXPAN, EXPAN Villa og ModulBad
-

Elementerne leveres frit på vogn under kranen på
byggepladsen til den aftalte tid. Det forudsættes,
at der er en plan og bæredygtig vej, for fuldt
lastede vogntog, frem til aflæsningsstedet.

-

Medmindre andet er aftalt, står kunden for aflæsning af elementerne.

-

Tilbuddet er baseret på, at levering sker i hele læs
– dvs. at køretøjets lasteevne udnyttes bedst
muligt (max. 30 tons).

-

Det forudsættes, at levering kan ske successivt,
således at de lastede trailere kan stilles (trailer
drop) på byggepladsen (gerne indenfor kranens
arbejdsområde), og traileren afhentes i forbindelse
med efterfølgende levering.

levering kl. 12.00, medfører et tillæg pr. gang pr.
leverance iht. prisliste.
-

Ændring eller aflysning af leveringsdag eller
tidspunkt senere end kl. 12.00 dagen før levering,
medfører et tillæg pr. gang pr. leverance iht.
prisliste. Såfremt elementerne er læsset op eller
allerede er undervejs, påløber der desuden en
fragtomkostning, svarende til den normale fragt.

-

Leveringstidspunktet fastsættes normalt til
hverdage (man.-fre.) mellem kl. 07.00 og 15.00. Er
leveringsstedet omfattet af ”spærretid”, skal
levering aftales nærmere.

-

Levering udenfor nævnte tidsrum/dage aftales
nærmere, og et tillæg skal påregnes iht. prisliste.
Hvis afkaldte elementer udskydes i mere end 5
dage i forhold til det aftalte leveringstidspunkt
påløber der omkostninger ved evt. oplagring på
mellemlager iht. prisliste.

-

Evt. afbrydelser i aflæsningsflowet, der medfører,
at transportmateriel stilles eller afhentes på
byggepladsen uden kombinationsmulighed,
debiteres kunden.

-

-

Der er indkalkuleret 1 time til aflæsning pr. læs,
regnet fra det aftalte leveringstidspunkt.

Modtagekontrol

-

Vente/aflæsningstid for lastbil/chauffør – udover 1
time – afregnes pr. påbegyndt halve time iht.
prisliste.

-

Elementerne læsses som udgangspunkt under
hensyntagen til montagerækkefølge, produktionsog transporttekniske forhold.

-

Læsseoversigt med montagerækkefølge af
elementerne, tidsplan mv. skal være leverandøren
i hænde senest 3 uger før levering/montagestart.

-

Endeligt afkald af elementer skal af hensyn til
kørselsplanlægningen foregå min. 5 arbejdsdage
før leveringsdagen. Ved specialtransporter (der
kræver særlig tilladelse) aftales særskilt
afkaldstid. Ved senere afkald kan leveringstiden
ikke garanteres.

-

Ændring af leveringsdag eller tidspunkt mindre end
5 arbejdsdage før levering, men senest dagen før

Køber skal ved overtagelsen af elementer på vogn
skriftligt kvittere for modtagelsen samt ankomsttid.
Såfremt elementerne ved modtagelsen er
beskadigede, skal dette straks anmærkes på
følgesedlen/fragtbrevet (om muligt med chaufførens
kvittering), og derefter pr. mail til CRH logistikcenter.

