Havnevej 22 I 3300 Frederiksværk I tel +45 70 26 57 58 I CVR 37 65 55 03

PRISLISTE pr. 1. september 2021
ÅBNINGSTIDER: Mandag - Torsdag 6.00 - 15.30 l Fredag 6.00 - 14.00 l Lørdag - Søndag LUKKET
Varenr.

Varebetegnelse

sortering mm.

kr. pr. ton

Sømaterialer
102
103
104
105
106
113
118

Murer pudsegrus
Bundsikring kv. II ***
Filtergrus
Mix
Strandsand
Singels (Så længe lager haves)
Kabelsand (på forespørgsel)

0-4
0-4
0-8
0-16
0-1
32-64
0-4

128,00
85,00
115,00
130,00
135,00
110,00
85,00

Bakkematerialer
161
152
162
163
164
150

Vsk. Perlesten
4-8
Vsk. Ærtesten
8-16
Vsk. Nøddesten
16-32
Harpet muldjord (hvis lager haves)		
Drænsten (hvis lager haves)
1-5
Brolæggergrus
0-8

150,00
150,00
150,00
160,00
190,00
125,00

Granitmaterialer
154
158
157

Stenmel
Vejgrus
Granitstabil

0-4
0-16
0-32

115,00
145,00
145,00

Genbrug
171

Knust asfalt (hvis lager haves)		

40,00

Deklarerede materialer (kun tilgængeligt for kontraktkunder)
182
Mørtelsand*
183
Mørtelsand*
184
Betonsand kl. E**

0-2
0-4
0-2

*Produceret iht. DS/EN 13139 opfylder standardens FPC-krav.
**Produceret iht. DS/EN 12620 opfylder standardens FPC-krav, samt DS/EN206 DK NA:2020 anneks E.
***Deklareret vejmateriale opfylder gældende vejregler samt DS/EN 13285
Ridebanematerialer haves, kontakt Flemming Schou på tel 22 20 93 39.
Råstofafgift
Miljøtillæg
Produktionsvederlag (kun sømaterialer)
Alle priser er ekskl. moms 25%, råstofafgift, miljøtillæg og evt produktionsvederlag. Ab plads.

www.halsnaesstenoggrus.dk / følg os på facebook

3,16
5,00
5,47
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Salgs- og leveringsbetingelser
1. Anvendelse
Disse almindelige betingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.
2. Priser
Priserne er dagspriser, ekskl. moms og andre afgifter. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
3. Levering
Varerne læsses på vogn i løst mål, mængder opmåles i tons. Det kan lejlighedsvis forekomme at visse varer er udsolgte.
4. Kvalitet
Certificerede/deklarerede materialer leveres iht. Deklarationen. Deklarationer udleveres ved henvendelse. Der tages
lejlighedsvis sigteanalyser af de øvrige materialer, disse kan udleveres til kunder ved henvendelse. Såfremt der ønskes
andre eller flere analyser skal dette oplyses ved bestilling og analyserne vil blive foretaget for købers egen regning.
5. Reklamation
Køber må straks ved modtagelsen sikre sig at leverede varer er mangelfri. Eventuelle reklamationer over mangler og/
eller mængder må fremsættes omgående skriftlig inden materialet tages i anvendelse, og inden aftale foreligger, må
køber ikke disponere over det reklamerede parti eller dele deraf. Da alle varer er baseret på naturmaterialer, kan
Halsnæs Sten & Grus ApS ikke påtage sig ansvar for variationer inden for bestemte kvaliteter og specifikationer.
I tilfælde af berettiget reklamation ombyttes de leverede varer uden beregning og yderlige krav af enhver art er uvedkommende for Halsnæs Sten & Grus ApS. Ved afhentning er det købers ansvar at der bestilles den kvalitet og sortering
som var ønsket af køber. Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale, og mod at køber afholder
samtlige udgifter forbundet hermed.
6. Opsigelse
Halsnæs Sten & Grus ApS er berettiget til at opsige indgåede aftaler helt eller delvist hvis der foreligger en saglig grund
for at Halsnæs Sten & Grus ApS er forhindret i at opfylde aftalen eller opfyldelsen er blevet uforholdsmæssig byrdefuld
for Halsnæs Sten & Grus ApS.
En saglig grund kan være:
•
En gravetilladelse/indvindingstilladelse udløber, eller der opstår forhold, herunder myndighedskrav om
eksempelvis arkæologi, fredning eller miljø, der gør råstofindvindingen umulig eller efter Halsnæs Sten &
Grus ApS vurdering urentabel.
•

Forekomsten viser sig ikke at indeholder de forudsatte råstoffer.

•

Halsnæs Sten & Grus ApS nedlægger en indvindingslokation

Halsnæs Sten & Grus ApS skal varsle opsigelsen tidligst muligt, men er ansvarsfri, uanset med hvilken frist opsigelsen kan
gives i forhold til karakteren af den saglige grund.
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