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1. Vareprøver på skifersten
Vareprøver viser kun farve og overordnede udtryk/geometri. DKB fralægger sig ethvert
ansvar for eventuelle afvigelser i forhold til prøven, medmindre afvigelserne er særdeles væsentlige, og de
tillige er for køberen uforudseeligt store i forhold til de foreviste vareprøver.
2. Specielt for naturskifer
Da der er tale om et håndkløvet naturprodukt, der under pakning og fragt er udsat for mange løft og
flytninger, må køber acceptere, at der kan være sten der er beskadiget på den ene eller anden vis. Indenfor
branchen accepteres der et svind på op til 8 %, hvilket køber accepterer.
Håndkløvede materialer kan variere væsentligt i tykkelse, også i det enkelte emne, og det accepterer køber.
Køber gøres udtrykkeligt opmærksom på, at naturskifer er naturprodukter, hvorfor der kan forekomme
naturpletter, der ses som en større ensfarvet plet i mønsteret, afhængig af kontrasten mellem pletternes
og årenes farve og pladens bundfarve.
Hjørneafskæringer af skiferplader kan forekomme fra producenten og er tilladt indenfor 1/3 af bredden og
1/3 af højden regnet langs kanterne fra de øverste dækkede hjørner.
Skifersortering
Alle skifre skal af køber forud for montering og ophejs på taget sorteres i 3 tykkelser iht. fagets anvisninger.
Sortering skal foregå på jorden. Det anbefales altid, at sorteringen udføres af de håndværkere, som skal
foretage montagen.
Evt. frasortering foretages i 2 opdelinger. Skifersten med mindre defekter, men som vurderes at kunne
anvendes som underliggere eller til skæringer, stilles til side. Skifersten som vurderes at være uanvendelige
til tagdækningen kasseres.
Det er vigtigt, at alle paller sorteres inden oplægning og at skifrene blandes.
Der udføres prøveoplægning som danner reference for resterende oplægning.
Prøvefeltet skal kunne godkendes med en maksimal frasortering på 8%, som er normalt for et
naturprodukt.
Eventuelle reklamationer omkring uensartetheder i skiferstenene, udover hvad der normalt forekommer i
en naturskifer, skal fremsendes DKB, når stenene sorteres, og inden de oplægges på taget.
Inden arbejdet påbegyndes skal den udførende sikre sig, at forudsætningerne for eget arbejdes
konditionsmæssige udførelse er tilstede, herunder:
At tagfladen er 100 % oprettet for opnåelse af en plan og jævn tagflade.
At den valgte lægteafstand er overholdt, således at der opnås tilstrækkeligt overlæg på skiferen.
At der er lægtet korrekt ved tagfod med underlag for begynder skifer.
Ved evt. udskiftning af enkelte skifre efter taget er oplagt, anvendes speciel fjedre (f.eks. Fix A Slate) som
fastholder skiferen uden synlige fastgørelser.
3. Force majeure
DKB er under alle omstændigheder ansvarsfri for manglende eller forsinket
opfyldelse af aftalen, når forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende forhold,
som DKB ikke har haft indflydelse på og på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke kunne forudse (force

majeure). Force majeure vil bl.a. foreligge i tilfælde af: naturkatastrofer, krig, optøjer, borgerlige
uroligheder, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger,
beslaglæggelse, valutarestriktioner, regeringsindgreb, indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke,
lockout, eksport-/importforbud, vareknaphed, restriktioner på drivkraftmidler, mangel på transportmidler,
mangler ved leverancer fra leverandører eller forsinkelser med sådanne leverance i det omfang
forsinkelsen skyldes nogen af de i dette punkt anførte omstændigheder. Såfremt mangelfri eller rettidig
levering hindres midlertidigt som følge af force majeure, udskydes levering i et tidsrum svarende til
hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af
forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. DKB er
ansvarfri for forsinkelser af naturskiferleverancer, når dette skyldes producentens uforudsete
produktionsvanskeligheder I de enkelte skiferbrud, såsom ikke egnede naturstensårer, oversvømmelser,
eller ufremkommelighed som følge af vejlig eller sammenskridninger i skiferbruddene.
Køber er ikke berettiget til at annullere eller ændre en indgået ordre, medmindre DKB undtagelsesvist
skriftligt accepterer dette.
I tilfælde af accept af annullering eller ændring, skal kunden erstatte DKB´s meromkostninger og tab ved
annulleringen, dog minimum et beløb svarende til 10 % af den aftalte købesum eksklusiv moms.
DKB yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer, og en i Aftalegrundlaget eller på anden måde tilsagt
produktgaranti for en vare, er alene at betragte som en videregivelse af denne producentgarati fra DKB til
kunden, således at der ikke overfor DKB kan rejses krav i forhold til den pågældende garantierklæring.
Garantier er kun gældende såfremt garantierklæringens betingelser er opfyldt, og monteringsanvisningerne
m.m. er fulgt.
4. Ansvarsbegrænsning
DKB erstatningsansvar er begrænset til direkte tab, og er, uanset årsag og uanset kravets art, begrænset til
det beløb, der er faktureret for den leverance, der forårsagede tabet, eller er årsag til, eller direkte
forbundet med erstatningskravet.
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