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1. Anvendelse 
1.1 Nedenstående generelle etablerings- og montagebetingelser, gælder ved etablerings- og 
montageopgaver, hvor andet ikke er aftalt.  

2. Arbejdsplads- og kontaktforhold  
2.1 Der skal generelt angives en præcis adresse og sikres gode tilkørsels- og adgangsforhold til 
arbejdsstedet. Dette gælder adgang for alutoys’s montagehold, samt adgang for f.eks. lastbiler 
med materialer til brug for opgaven. 
Såfremt dette ikke er muligt, skal alutoys være gjort bekendt med dette i tilbudsfasen. 

2.2 alutoys skal være bekendt med anlæggets/arbejdets placering ved tegning/kort, eller ved 
tilstedeværelse af kontaktperson ved aftalt ankomsttidspunt. alutoys skal være bekendt med 
navn og mobilnummer på lokal kontaktperson, og personen skal være informeret. 

2.3 Der skal være adgang til arbejdspladsen i tidsrummer 07.00 til 22.00 

2.4 Der skal være adgangsforhold til strøm (220v min. 10 amp.)og vand i samme tidsrum. Såfremt 
dette ikke er muligt, skal alutoys være gjort bekendt med dette i tilbudsfasen. 

2.5 Der skal være adgang til toiletforhold 

2.6 alutoys skal være gjort bekendt med eventuelle regler og normer, der er gældende for 
arbejdspladsen 

2.7 Hvis alutoys er en part i en opgave, skal afhængige forhold være koordineret mellem 
parterne, og der skal være angivet navn og mobilnummer på kontaktpersoner.  

3. Ansvar 
3.1 Det er alutoys ansvar, at arbejdet udføres håndværksmæssig korrekt og i henhold til DS/EN 
1176-xx og/eller DS/EN15312+A1 

3.2 alutoys påtager sig ingen ansvar for eventuelle skader på skjulte installationer (el-, rørled-
ninger mm), såfremt der inden arbejdets igangsætning ikke er foretaget en tydelig opmærkning 
og/eller udleveret en målfast installationstegning. 

3.3 alutoys er kun ansvarlig for eget værktøj og udstyr, og ikke for materialer og komponenter 
når disse er afleveret på arbejdspladsen. 

3.3 alutoys fjerner generelt ikke procesaffald (opgravet jord, asfaltrester og lignnende). 
Arbejdspladsen afleveres i opryddet tilstand, men hvor omtalte affald er placeret i små bunker. 

3.4 alutoys afleverer opgaven med advarselsbånd og er ikke ansvarlig for eventuelle skader der 
bliver påført efter opgavens udførelse. 

Etablering og montage bliver normalt udført på fast tilbud, og såfremt der opstår væsentlige 
afvigelser i forhold til foranstående, som ikke har været alutoys bekendt i tilbudsfasen, vil ekstra-
omkostninger blive ekstrafaktureret.     


