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De arbeider som skal utføres fremgår av vår spesifikasjon.  Dersom spesifikasjon ikke er utarbeidet, vil dette blir gjort 
og fremlagt kunden ved oppstart av arbeidet.  
 
For verkstedets leveranser gjelder "Alminnelige kontraktsbetingelser for reparasjonsarbeider på skip og 
offshorefartøyer ved norske verksteder av 2.12.85» (rev 97). Denne vedlegges.   
 
VI TAR FORBEHOLD OM EVENTUELLE LEVERINGSPROBLEMER SOM SKYLDES KORONAEPIDEMIEN.  DET TAS OGSÅ 
FORBEHOLD OM PRISENDRINGER PÅ MATERIEL OG UNDERLEVERANSER SOM FØLGE AV VALUTASVINGNINGER 
 
I denne kontrakt utfylles: 

• §1 – Som skriftlig kommunikasjon gjelder også SMS og epost. 

• §10 – Verkstedets ansvar etter § 10 er begrenset til NOK 12.000.000,-  

• § 11.5-  Utbedringsarbeider skal utføres ved vårt verksted i normal arbeidstid hvis ikke noe annet er avtalt 
skriftlig. 
Merkostnader ved ekspressfrakter og reparasjon utenfor verkstedet dekkes av kunden. 

• §11,6 - Ansvar etter denne paragraf er begrenset til NOK. 250.000,-  

• Tillegg til §14-6 – Reklamasjoner skal være skriftlige. 
 
I tillegg gjelder: 
1. Verkstedet er ikke ansvarlig for tilsyn med båter som er fortøyd eller slippsatt ved bedriftens anlegg eller kundens 

utstyr uten at dette på forhånd er skriftlig avtalt med verkstedet.   
2. Ved opphold på verkstedet skal brann- og sikkerhetsbestemmelser følges nøye. 
3. Verkstedet er ikke ansvarlig for tids- eller avbruddstap 
4. For leveranser som forutsetter en spesiell leverandør eller fabrikant, er verkstedets utbedringsansvar begrenset 

til denne leverandør/fabrikants ansvar overfor verkstedet i henhold til vedkommende leveringsbetingelser med 
mindre skaden/mangelen skyldes verkstedets montering. Leveringsbetingelsene vil bli fremlagt på forlangende. 
Oppstår det tvist om leverandørens ansvar, kan verkstedet kreve at kunden trer inn i tvisten. 

5. Verkstedets prisangivelser er basert på dagens priser og er eksklusive merverdiavgift.  Alle prisoverslag som er 
gitt, vil variere avhengig av det arbeid som skal utføres og det tas forbehold om disse anslagene med mindre det 
er oppgitt "fast pris" eller ”anbud”.  Basispris er kun et grovt estimat og behandles som regningsarbeid.  Betaling 
pr. kontant hvis ikke annet er avtalt skriftlig.  Verkstedet forbeholder seg retten til å holde skipet tilbake til full 
betaling foreligger jfr. Alminnelige regler for tilbakeholdsrett. 

6. Oppgitt leveringstid er bare bindende for verkstedet når dette fremgår skriftlig av ordrebekreftelse eller avtale. 
7. Dersom rederiet skal utføre eget arbeid på skipet mens det er til reparasjon på verkstedet, skal dette 

forhåndsgodkjennes av verkstedet.  Rederiet skal ikke utføre varme arbeider.  Rederiet godkjenner at verkstedet 
ved behov utsteder arbeidstillatelse for varme arbeider iht. gjeldende bestemmelser. Kunden skal holde 
verkstedet skadesløs ved enhver skade som er en følge av slikt arbeid, uansett årsak, herunder skade på personell 
ansatt eller engasjert av kunden.  Det samme gjelder også dersom rederiets ansatte eller engasjerte folk skal 
benyttes som hjelpemannskap ved de arbeider som verkstedet skal utføre, med mindre feilen, mangelen eller 
skaden klart kan påvises skyldes verkstedet alene.  Under de samme forutsetninger som foran, skal kunden holde 
verkstedet skadesløs for skade som kundens personell eller personell engasjert av kunden forårsaker på 
verkstedets eiendom eller på person ansatt eller engasjert av verkstedet.   Verkstedet kan forlange at det 
fremlegges dokumentasjon på at rederiet har tegnet tilfredsstillende forsikring for slikt ansvar. 

8. Pålegg fra offentlige myndigheter eller klasseselskap utføres etter regning med mindre noe annet er avtalt 
skriftlig. 

9. Ved slippsetting av fartøy med umerkede bunnmontasjer, eller hvor rederi ikke kan redegjøre for plassering av 
bunnmontasjer, står ikke Ballstad Slip ansvarlig for eventuelle skader som følge av slippsettingen.  Vekter skal 
ikke flyttes under slippsetting eller på slipp.  Motorer må ikke startes på slipp uten at det er avtalt med formann. 

10. Leveranser fra butikk- og flåteavdeling skjer iht. NL01.  Disse vilkår ettersendes på forespørsel. 
11. Reklamasjoner vedr. Cummins vil bli behandlet iht. Cummins garanti og reklamasjonsbestemmelser.  Påløpte 

kostnader belastes og betales av bestilleren og krediteres og tilbakebetales i ettertid hvis reklamasjon godkjennes 
av Cummins. Cummins dekker ikke reisetid utover 6 timer tur/retur.  Reisetid dekkes ikke overhodet hvis fartøyet 
kan gå til verkstedet for feilsøking/reparasjon.  Expressfrakter eller lignende dekkes ikke. 

12. Alle møtereferater, bekreftelse på bestilling av tilleggsarbeider, beskrivelser o.l. som er overlevert/sendt kunde, 
anses godtatt og legges til grunn for arbeidet, med mindre kunden straks meddeler noe annet.  Det samme 
gjelder dokumenter som kunden har utlevert oss for utførelse av oppdraget.   
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