Standardbetingelser for maskinstationsarbejde
De med fed skrift fremhævede passager er mere byrdefulde for kunden end Dansk ret i
almindelighed tilsiger.
Nærværende betingelser er gældende for udførelse af de i henhold til aftale eller tilbud af
maskinstationen påtagne arbejdsforpligtelser og indgår som en del af foranstående aftale.
1. Arbejdets udførelse
Kunden er forpligtiget til at forsyne maskinstationen med detaljerede markkort, med tydelig
påvisning af de arealer, hvor arbejdet ønskes udført og eventuelle restriktioner (bræmmer
m.) i arealanvendelsen skal tydeligt fremgå. Kundens særlige ønsker til arbejdets udførelse
skal tydeligt fremgå af notater på, eller vedlagt markkortet.
Kunden er forpligtiget til at give maskinstationen oplysning om alle usædvanlige forhold,
som måtte påvirke den kvalitetsmæssige udførelse af maskinstationsarbejdet.
Kunden er forpligtiget til at oplyse maskinstationen om kabler, brønde, hydranter mv.,
hvor der er fare for påkørsel og afmærke genstandene på markkortet, samt markere disse
tydeligt i marken.
2. Offentlige myndigheder, lovgivning mv.
Kunden er selv ansvarlig for at regler omkring krydsoverensstemmelse overholdes for
kundens marker, for så vidt aftalen mellem parterne ikke er en pasningsaftale, hvor
Maskinstationen varetager pasning af samtlige kundens jorder for en hel vækstsæson.
Kunden skal sikre at den anviste vej eller mark kan bære maskinerne, ligesom skiltning og
rengøring af offentlig vej, under og efter arbejdets udførelse, påhviler kunden medmindre
der er truffet anden aftale.
3. Tiden for arbejdets udførelse
De eventuelt aftalte terminer for arbejdets påbegyndelse og udførelse er omtrentlige,
medmindre kunden skriftligt har betinget sig opfyldelse til et bestemt tidspunkt og
Maskinstationen skriftligt har accepteret dette.
Maskinstationen har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejde, der er en
følge af
a. Ændringer i arbejdets art og omfang som kræves af kunden.
b. Forhold der opstår uden maskinstationens skyld, og over hvilke maskinstationen ikke er
herre (force majeure) f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, pandemier og
følgerestriktioner, brand, ulykkestilfælde umiddelbart forud og under arbejdets udførelse,
strejker, lockout, hærværk eller offentlige indgreb, der måtte medføre at
kontraktforudsætningerne svigter, f.eks. importforbud, beslaglæggelse, rationalisering og
lignende,
c. nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker
arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt
for den pågældende årstid og egn, eller
d. offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes maskinstationens egne forhold.

4. Pris efter regning
I det tilfælde, hvor der ikke er aftalt fast vederlag for det bestilte arbejde, udføres dette efter
regning, der beregnes på grundlag af arbejdssedler, som udfyldes af de enkelte
maskinførere.
Prisen er ekskl. moms men inkl. førerløn, brændstof, olie smøre-midler m.v. og omfatter
tiden for arbejdets udførelse i den almindelige arbejdstid med tillæg af transport fra
maskinstationen til arbejdssted. Der gøres ikke fradrag for transport mellem forskellige
marker for nødvendig smøring eller rensning, eller for mindre reparationer forårsaget af
særlig vanskelige arbejdsforhold. Der beregnes ikke betaling for længere driftsstop, personlig
tid og lignende.
Såfremt Maskinstationens maskiner påføres skader under arbejdets udførelse, som skyldes
forhold som Kunden er ansvarlig for, værende f.eks. store sten, hegnstråd mm. på marken,
hæfter Kunden for reservedele hertil samt for omkostninger til udskiftning af de nødvendige
reservedele mv.
5. Prisforbehold
Ved tilbudsarbejde på opgaver og totalpasning tages der forbehold om godtgørelse for
dokumenterede udgiftsforøgelser ved arbejdets udførelse forårsaget af pålæg fra det
offentlige, der har særlig indgribende virkning og medfører en væsentlig merudgift, og som
ikke med rimelighed kunne tages i betragtning ved tilbuddets afgivelse.
6. Betaling
Betalingsbetingelserne er netto kontant inden 20 dage fra fakturadato, med mindre anden
aftale foreligger mellem parterne.
Maskinstationens tilgodehavende forrentes fra fakturadato med morarenten, med mindre
anden aftale foreligger mellem parterne.
Såfremt der er aftalt áconto betaling, og tidspunktet for erlæggelse af en aconto betaling er
indtruffet, uden betaling er sket, er maskinstationen berettiget til at indstille arbejdet,
medmindre der inden 3 dage efter forfaldstid er betalt eller stillet betryggende sikkerhed for
det resterende vederlag for det samlede arbejde. Maskinstationen underretter straks
kunden om, at arbejdet er indstillet.
Maskinstationen kan straks standse arbejdet ved kundens konkurs eller rekonstruktion, eller
hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller kundens økonomiske forhold i øvrigt
viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde aftalen.
7. Mangler ved arbejdet
Kunden skal skriftligt reklamere over for maskinstationen over eventuelle mangler eller
andre indsigelser vedrørende maskinstationens arbejde, straks han bliver eller burde blive
bekendt hermed.
Maskinstationen har ret og pligt til at afhjælpe mangler, der påvises af kunden. Fristen for
afhjælpning fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang, samt forholdene i
øvrigt.
De maskiner og redskaber som maskinstationen benytter til arbejdets udførelse, kan i sine
specifikationer have angivelser af maskinens optimale ydeevne, kapacitet og præcision, samt

beregninger af f.eks. en marks potentielle afgrøde output ved benyttelse af maskinen og
optimale forhold. Maskinstationen er ikke ansvarlig for maskinproducentens beregninger
heraf, idet kundens afgrødeudbytte i væsentlig grad afhænger af forhold som
maskinstationen ikke er ansvarlig for, som jordens beskaffenhed, kvaliteten af udsæd samt
vind og vejr i vækstsæsonen.
Maskinstationen kan ikke gøres ansvarlig for skader som følge af brug af sprøjtemidler m.v.,
med mindre der er handlet groft uagtsomt. Der ydes ikke grogaranti på udsæd. Ved udsæd
er Maskinstationen ikke ansvarlig for udgåede afgrøder forårsaget af tørke, vildtskader, for
meget vand, eller frost.
Maskinstationens hæftelsesansvar ophører i alle tilfælde senest 12 måneder efter udført
leverance, med mindre andet følger af ufravigelige
lovregler.
Hvis kunden efter førnævnte frists udløb mener, at manglerne ikke er afhjulpet, skal
kunden inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele maskinstationen, hvilke mangler der
stadig påberåbes.
8. Ansvar for følgeskader
Maskinstationen er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis
manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra maskinstationens side, eller hvis manglerne
angår egenskaber, som ifølge aftale må anses for tilsikret, jf. dog pkt. 7 ovenfor.
Maskinproducentens beregninger af potentielt udbytte og præcision ved anvendelse af de
konkrete maskiner som Maskinstationen bruger, skal ikke anses som en tilsikring mellem
Maskinstationen og Kunden i forbindelse med Maskinstationens udførelse af konkrete
opgaver for Kunden.
Maskinstationen er ikke ansvarlig for skader, som måtte opstå som følge af jordens
manglende bæreevne, eller skader på drænrør, vandledninger eller lignende forårsaget ved
maskinens vægt, medmindre der er handlet mod kundens anvisning efter pkt. 1.
Der foretages ikke retablering af veje, broer, rørføring, grøfter, dræn, spor i bevoksningerne,
ledninger m.v., der måtte være beskadiget som følge af arbejdets udførelse.
Maskinstationen bærer intet ansvar for hændelige eller uagtsomme skader herpå eller for
følgevirkninger af skader herpå, uanset art og omfang.
Maskinstationens kontraktmæssige erstatningsansvar er under alle omstændigheder
begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til
det største af følgende to beløb: Kr. 50.000 eller det beløb, der er faktureret for den ydelse,
der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.
Maskinstationen er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Kunden for
tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes
anvendelse af maskiner under det udførte arbejde eller manglende mulighed for at anvende
dette optimalt f.eks. i forhold til maskinproducentens forskrifter.
Maskinstationen hæfter ikke for kundens driftstab, avancetab eller andet indirekte tab
medmindre maskinstationen har handlet groft uforsvarligt.

9. Forbehold for arbejdets udførelse
Såfremt maskinstationen ønsker at påberåbe sig særlige forhold, som evt. kan forårsage, at
det bestilte maskinstationsarbejde ikke kan udføres kvalitetsmæssigt, er maskinstationen
pligtig til, at anføre et sådant forbehold inden arbejdets udførelse, eller under arbejdets
udførelse straks de anførte forhold kan konstateres.
10. Ændringer i aftalen
Parterne kan ved enighed ændre denne aftale. Ændringerne aftales skriftligt. Ændringerne
kan dreje sig om såvel arbejdets omfang, fx væsentlig ændring i sædskifte, arbejdets
udførelse og den aftalte pris med henvisning til pkt.5.
11. Forsikring
Kunden er ansvarlig for tegne alle nødvendige forsikringer inkl. brand for at afdække skader
fra, eller forårsaget af, udført maskinstations arbejde på Kundens ejendom. Kunden er
forpligtet til at medtage Maskinstationen som sikret på forsikringspolicen, herunder Kundens
brandforsikring. Forsikringen skal omfatte samtlige Maskinstationens arbejder på den grund,
ejendom, aftalen vedrører.
Maskinstationen har tegnet sædvanlig erhvervs- og produkt ansvarsforsikring.
Maskinstationens ansvar er begrænset til dækningen på Maskinstationens forsikringspolice
med nedenstående tilføjelser.
Maskinstationen er ansvarlig efter dansk rets bestemmelser om produktansvar, og
Maskinstationen kan ikke gøres ansvarlig på noget andet grundlag. Maskinstationens ansvar
for tingsskade er begrænset til i alt DKK 2.000.000 og for personskade til DKK 10.000.000 for
samtlige produktskader og/eller produktansvar pr. kalenderår.
Serieskader, dvs. skader på forskellige emner, men med samme skadesårsag betragtes som
én skade og Maskinstationens ansvar herfor er begrænset for tingsskade til i alt kr. 2.000.000
og for personskade til DKK 10.000.000 pr. år for samtlige produktskader og/eller
produktansvar pr. kalenderår.
Maskinstationen er ikke ansvarlig for erstatningskrav eller omkostninger i forbindelse med
miljøskader, eller overhængende fare for miljøskader, som defineret i Lov om undersøgelse,
forebyggelse og afhjælpning af miljøskader.
I intet tilfælde er Maskinstationen ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.
12. Tvister
Twister afgøres ved de almindelige domstole ved maskinstationens værneting.
Maskinstationens retskreds er rette værneting for behandling af sager.

