
 

Standardforbehold 2021, Understøbning/pressede pæle standard 30.11.2020. 
1. Boregruppen A/S tager ikke ansvar for ledninger og installationer i jorden, medmindre de er 

tydeligt markeret over terræn. Boregruppen A/S kan dog tage ledningsansvar, hvilket 
faktureres med kr. 3000 + moms. 

 
2. Op-boret jord efterlades på grunden, med mindre anden aftale, er indeholdt i tilbuddet.  

 
3. En borerig vejer fra 2-10 tons, derfor må man påregne, at der kommer spor i terræn. Hvis der 

ønskes særlig beskyttelse af arealer, kan der udlægges pvc-plader, for at undgå de værste 
skader. Dette skal bestilles senest dagen før og faktureres med kr. 1.000 + moms.  

 
4. Køreplader er ikke indeholdt i tilbuddet. Leveres køreplader af bygherre eller anden 

entreprenør, er håndtering af disse ikke indeholdt i prisen, og faktureres med en timepris på 
kr. 1050 + moms. 

 
5. Der skal være fri adgang for et boreværk/gravemaskine/rammemaskine til grunden og 

byggefeltet, og terrænet skal i øvrigt være farbart og ublokeret. Såfremt maskinerne skal 
trækkes fri via assistance, vil dette blive faktureret med kr. 3.500. + moms. 

 
6. Ved udførsel af understøbning/pressede pæle skal der være etableret passende 

adgangsforhold for minigraver og adgang med beton til fundamenterne. El og vand stilles 
vederlagsfrit til rådighed herunder 320 v, 16A, EU-stik.  
 

7. Retablering af kældergulv, reparationer på murværk og udvendige belægninger er ikke 
inkluderet i tilbuddet. I forbindelse med efterfunderingsarbejdet kan der opstå bevægelser og 
mindre revner i murværk og fundamenter, disse er i midlertidige og vil ophøre.   

 
8. Ved sten el. lign uforudsete hindringer i jorden, vil ekstra tidsforbrug og materiel blive 

betragtet som ekstraarbejder, og faktureres herefter. Fjernelse af vand der ikke kan fjernes 
med almindelig 2” pumpe må betragtes som tillægsarbejde. 
 

9. Evt. ændringer i arbejdet udføres som regningsarbejde, og faktureres med 1050 kr./time, 
medmindre andet er aftalt.  
 

10. Der skal altid oplyses faktureringsoplysninger ved bestilling af arbejde, såfremt arbejdet skal 
faktureres andre steder end ved rekvirenten, skal dette ligeledes oplyses ved bestilling, og 
rekvirenten vil altid have det endelige ansvar for at fakturaer betales. 

 
11. Ved for sen betaling af faktura, beregnes 2 % rente pr. måned, samt rykkergebyr efter 

gældende regler. Hvis der skal udstedes ny faktura, kreditnota el. lign., faktureres et 
administrationsgebyr på kr. 250 + moms, såfremt omfakturering sker på baggrund af, at de 
korrekte faktureringsoplysninger ikke er blevet oplyst ved bestilling, eller Boregruppen skal 
udføre opsøgende arbejde for at fremskaffe korrekte faktureringsoplysninger. 

 
12. Ved mistanke om uregelmæssigheder, eller uoverensstemmelser i af Boregruppen afleveret 

arbejde/materiale, skal Boregruppen kontaktes, hurtigst muligt. Boregruppen forbeholder sig 
ret til selv at udbedre evt. mangler. Find kontaktoplysninger her. 

 
13. Entreprenørarbejde udføres i øvrigt i henhold til AB18 afsnit E. Tidsfristforlængelse og 

forsinkelse og afsnit G. mangler ved arbejdet. Læs mere her. 
 

14. Boregruppen arbejder efter Brøndborerforeningens standardforbehold. Læs mere her. 
 

15. Boregruppens salgs- og leveringsbetingelser, er gældende ved ethvert tilbud, men mindre evt. 
undtagelser er specifikt præciseret i tilbudsmaterialet.  
 

16. Skulle der opstå tvister i forbindelse med Boregruppens rådgivning afgøres disse i overensstemmelse 
med ABR18. Tvister omkring udførende arbejde afgøres iht. AB18.  


