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Standardkontrakt  
 
For installation af Drytech enheder hos forbrugere 
Denne standardkontrakt bygger på ”Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere”, 
også kaldet ”AB-Forbruger”. Hvis afvigelser ikke er udtrykkeligt aftalt mellem parterne, gælder betingelserne i 
AB-Forbruger. Hvis forbrugeren ønsker ændringer i arbejdet, indgås snarest skriftlig tillægsaftale herom. 
 ”AB-Forbruger” med tilhørende vejledning, ”Standardkontrakt” og ”Tillægsaftale vedrørende ændringer i 
arbejdet” kan findes på www.danskbyggeri.dk. Drytech er medlem af Dansk Byggeri. 
Standardkontrakten er revideret i juni 2012. 
 
1. AFTALEPARTER  
Forbruger 
Navn:   Adresse:   Postnr.:  By:   
Tlf.:   
E-mail: 
 
og 
 
Drytech ApS, Virumgade 7 – 9, 2830 Virum CVR nr.: 34703485 
Kontaktperson: Niels Olsen 
E-mail: niels@drytech.dk 
 
2. AFTALEGRUNDLAG 
Som aftalegrundlag gælder:  

A. Denne kontrakt   
B. AB-Forbruger  
C. Tilbud af (dato): 
D. Ændringer i forhold til tilbuddet:  
E. Tegninger/skitser og arbejdsbeskrivelse af (dato):  

Følgende ydelser leveres af forbrugeren (arbejdsydelser/materialer): 
 

 
3. SÆRLIGE FORHOLD PÅ EJENDOMMEN 
( ) ja (  ) nej 
Er der særlige forhold, fx servitutter, forsyningsledninger eller forurening, der kan få betydning for arbejdets 
udførelse? 
Hvis ja, hvilke? 
 
 
4. SÆRLIGE YDELSER  (hvis sådanne er aftalt): 
Følgende ydelser leveres af: 
 
 
5. NØGLER:  Der er udleveret nøgle(r) til entreprenøren, som tilbageleveres, når arbejdet er færdigt.  
(  ) ja (  ) nej 
 
 
6. TIDSPLAN 
Arbejdet påbegyndes den: og afsluttes den:  
Ved ændringer i arbejdet ændres tidsplanen i overensstemmelse hermed, jf. tillægsaftalen. 
 
7. PRIS  
Fast pris på kr.  xxx inkl. moms. (Inkluderer samtlige udgifter, herunder udgifter til kørsel, materialer, 
forbrugt arbejdstid mv., med mindre andet er aftalt) 
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8. BETALING 
Betaling skal ske, når arbejdet er afleveret, og forbrugeren har modtaget regningen.  
Betaling inden 8 dage fra fakturaens modtagelse anses for rettidig. Ved for sen betaling påløber renter og 
gebyrer i henhold til rentelovens regler. 
Er der indgået andre aftaler vedr. betaling end ovenstående og hvad der følger efter AB-Forbruger, skal 
disse aftaler være sket skriftligt og underskrevet af begge parter. 
 
9. SIKKERHEDSSTILLELSE 
Hverken Drytech eller forbrugeren stiller sikkerhed for sine forpligtelser. 
 
10. FORSINKELSE OG DAGBOD 
Der er ikke aftalt dagbod for evt. forsinkelser eller andet. 
 
11. AFLEVERING OG 1-ÅRS EFTERSYN 
Der holdes afleveringsforretning. Drytech indkalder med 5 arbejdsdages varsel til afleveringsforretning, 
senest 10 arbejdsdage efter arbejdet er færdigt. Der foretages ikke 1- års eftersyn. 
 
12. VÆRNETING 
Arbejdet udføres og afleveres efter dansk ret og værneting er aftalt til retten i Lyngby. 
 
13. UNDERSKRIFTER 
Forbruger:       Drytech ApS: 
 
 
 
Dato Underskrift   Dato Underskrift 


