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Vilkår og leveringsbetingelser
Levering frit slange 01.01.2023
• Arealet for opstilling af pumpebil skal være mindst 30 meter langt, 4 meter bredt og 

4,5 meter højt, dette gælder både pumpebil, samt evt. bulkbil.

• Tilkørselsvejen og opstillingspladsen skal være en vej/plads, med fast underlag 
beregnet for tung trafik, og dermed egnet for 50 ton lastbiler, Combimix ApS 
kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for eventuelt ødelagt underlag/ belægning. 
Opstillingspladsen skal være plan, og helst vandret.

• Det er entreprenørens ansvar, at ansøge evt. parkeringstilladelse ved opstilling på 
offentlig vej, samt afspærre dette. Opstilling på cykel/gangsti vil ikke være muligt. 
Chauffører vil ej heller køre imod færdselsretning til pumpested på ensrettede gader.

• Ved ankomst til byggepladsen henviser entreprenør opstillingsplads, entreprenør 
tilrigger vand, og afruller pumpeslanger, som frembringes til udlægningsstedet.

• Afstand fra opstillingsplads til udlægningssted må højst være 120 meter, afstand til 
tappested for vandtilførsel må højst være 100 meter.

• Pumpebilen skal altid tilføres vand, der kan ikke forventes at være vand på bilen fra 
forrige opgave.  
Pumpning kan ikke udføres uden en tilførsel på minimum 1000 liter pr.time.

• Til udførsel af pumpning på maximum kapasitet, så skal der være en minimum 
tilførsel af vand til pumpebilen på 3000 liter pr.time, svarende til pumpning på 15 ton 
pr.time.

• Tilrigning forventes at tage max. 30 min. Hvis pumpning ikke kan opstartes 
pga. ventetid til yderligere klargøring, og/eller ventetid på vandtilførsel debiteres 
entreprenør for denne ventetid, både for pumpebil og evt. bulk.  
Timeprisen er 750,- + moms for hver pr. time. Ved dobbeltpumpninger debiteres 
vente/tørretiden entreprenør med 750,- + moms pr.time.

• Efter endt pumpning afvaskes pumpeslanger, og disse oprulles på pumpebil af 
entreprenør.

• Med underskrift på pumperapport vedstår entreprenør, at det leverede er godkendt, 
både produktet f.eks. CM 780, samt produktets sammenhold jf. indskrevne flydemål 
mv. Eventuel klage over produktet, der er leveret skal indskrives på pumperapport 
inden underskrift.

• Eventuel reklamation over det leverede slutprodukt, skal indgives skriftligt inden  
8 dage. 

• Pumpninger aften/nat ( 18-06 ) og weekend debiteres forhøjet timepris, samt 
weekendtillæg 5000,- + moms.

• 1. pumpning forventes at opstarte kl. 7.00, opstartstider for efterfølgende 
pumpninger kan ikke garanteres, men der er aftalt forventet ankomsttid,  
Combimix ApS kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for eventuelle forsinkelser.
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Vilkår og leveringsbetingelser
Levering frit slange 01.01.2023 
• Ved afgivelse af ordre (minimum 5 arbejdsdage inden levering) aftales: produkt, mængde, 

byggesags adresse, kontaktperson og forventet pumpetid, er det ét stort område, eller 
flere små rum. 
 

• Afbestilling af pumpning under 48 timer ( 2 arbejdsdage ) inden aftalt levering debiteres 
kunden med hhv. 5.000,- + moms for pumpebil, og 4.000,- + moms for bulkbil.  
Hvis bulkbil er læsset med materialet, og aflæsning først er mulig flere dage efter den 
ellers forvente aflæsning debiteres kunde med 3.500,- + moms pr. dag.  
Yderligere omkostninger til eventuelt tømning debiteres med 750,- + moms/ton.

• Senest 48 timer ( 2 arbejdsdage ) inden levering fastlægges mængde, samt produkt.

• 48 timer er grænsen, da transport fra Jylland og evt. Sverige skal arrangeres.

• Hvis den afgivne mængde ikke bruges, så debiteres kunden for afvigelser som overstiger 
20 %, afvigelsen debiteres som følger:  
20–30 % 2.000,-  
30–40 % 3.000,-  
40–50 % 4.000,-  
50–60 % 5.000,-  
60–70 % 6.000,-  
70–80 % 7.000,- + moms.  
Skal pumpebil tømmes for produktet, debiteres kunde med 750,- + moms/ton. Alternativt 
kan produktet, om muligt, sælges til brug på et andet projekt, kunde debiteres for denne 
løsning 50 % af aftalt kg pris op til 80 % af den bestilte mængde.

• Ved bestilling af: CM 100, CM 720, CM 740, CM 760, CM 780, CM 900, CM 940,  
CM 960 & betonprodukter debiteres kunde den fulde mængde, overskydende 
materiale kan, om ønsket, udtømmes i bigbags og køres til kundens lager, dette til 
750,- + moms/ton og fragtomkostninger. Alternativt kan produktet, om muligt, sælges 
til brug på et andet projekt, kunde debiteres for denne løsning 50 % af aftalt kg pris, for 
forskellen mellem forbrugt mængde og den bestilte mængde. Kunden som overtager 
produktet betaler nedsat pris. De nævnte varer er ikke lagervarer, og leveringstid på 5–8 
arbejdsdager må påregnes.

• Leveringsbestemmelser i overensstemmelse med AB18 / 92 samt ABM07.
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