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HAR DU HUSKET DET? 

FØLGESKRIVELSE 

 

Ved afgivelse af rekvisitionsnummer og dermed godkendelse af tilbud/ordre, 

accepteres alle specifikationer påført tilbud/ordrebekræftelse. Det påligger kunden at 

tjekke om alle forhold stemmer overens med slutbrugerens ønsker til leverancen.  

Husk at videregive ALLE specifikationer listet i ordrebekræftelsen til slutbrugeren 

sammen med medsendte tegninger, statisk anbefaling og/eller beskrivelser fra Eftex 

ApS. Slutbrugeren kan f.eks. være en projektleder, entreprenør, håndværker, bygherre 

eller anden ansvarlig for etagedækket i byggeriet.  

 

En ordrebekræftelse indeholder altid som minimum følgende punkter:  

 Leveringsdato 

 Leveringsmetode 

 Leveringsadresse med tilhørende kontaktperson. (Kontaktperson kan kun 

udelades i det tilfælde, hvor varerne må sættes uden kvittering) 

 Statiske forudsætninger listet under varen 9501205 Statisk anbefaling: 

Miljøklasse, dækhøjde, maks. spændvidde, nyttelast, egenlast ud over dæk, 

brandsikring, eventuelle undtagelser som udsparinger, bjælker og trapper.  

 Materialer, som ikke er nævnt, er ikke inkluderet i en Eftex ApS leverance.  

 Leveringstid på standard varer (lagervarer) 

 Leveringstid på special varer (bestillingsvarer) 

 Om tilbud er givet uden tegninger eller statiske forudsætninger.  

 Såfremt statisk anbefaling ikke rekvireres hos Eftex ApS, skal beregninger på 

konstruktionen sikres hos anden rådgivende ingeniør. 

 Statik i brochurer og montagevejledninger på Eftex ApS produkter er 

udelukkende vejledende.  

 Al statik og tegningsmateriale skal udleveres af trælast til entreprenør af 

hensyn til korrekt montage.  

 Armering leveres på separat bil.  

 

Øvrige specifikationer i ordrebekræftelsen skal ligeledes altid videregives til 

slutbrugeren. Det kunne f.eks. være et specifikt leveringstidspunkt, ekstra 

instruktioner til leveringsmetoden eller inkludering af beregninger omkring en 

udsparing. 

Informationer, som ikke fremgår af ordrebekræftelsen eller tegninger, er ikke 

medtaget i udregning af materialemængder eller den statiske anbefaling.  

Generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende.  


