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TILBUD

Nr. .......................
Dato .....................
Kundenr ................
Side .....................

: 3126
: 04.01.2017
: 2016
: 1 af 1

Nr. Tekst Antal Enhed Rabat Stk. pris Pris

Subtotal :

25,00% moms :

Total DKK :

17.710,67

5.165,47

22.876,14

(Momsfrit beløb: -2.951,20 - Momspligtigt beløb: 20.661,87)

9 Loftisolering med papiruld - 248 m2 23,0% 108,20 20.661,87
300mm

53 Energitilskud - Loftisolering - 248 -11,90 -2.951,20
El/Fjernvarme/biomasse
Isoleret med 0 - 50 mm
isolering.Efterisoleres med 200 -
350 mm.* Energisparetilskud: Ved
accept af tilskud overdrages retten
til energibesparelsen og kan ikke
indberettes andet sted.



Forretningsbetingelser 
Når du får udført arbejde af Dansk Tag & Isolering, herefter 

DTI accepterer du at arbejdet udføres på disse betingelser. 

Har du uddybende spørgsmål til betingelserne, må du 

endelig sige til. 

Algebehandling 
Din klargøring 

Har du planter eller andet du er nervøs for der kommer 

algebehandling på, anbefaler vi at de flyttes eller dækkes til. 

Du skal rydde de flader hvor der skal udføres 

algebehandling, da dette ikke er inkluderet i prisen.  

Vandhul med fisk 

Vi kan ikke algebehandle hvis du har et vandhul med fisk i, 

hvor der er chancer for at algebehandlingens vand kan 

ramme, da det vil slå fiskene ihjel.  

Varighed på behandlingen 

En algebehandling slår alger og mos ihjel på de flader hvor 

der algebehandles. Vind og vejr står så for at fjerne de døde 

organismer. Alt afhængigt af vind og vejr, kan der går op til 6 

måneder før det endelige resultat ses. Mos kan kræve, at 

der skal laves yderligere indgreb på fladerne før det 

forsvinder. 

Erstatningsansvar 
DTI kan ikke gøres erstatningsansvarlig for flg.: 

1. Blomster og anden begroning som går ud pga. 

algebehandlingen. 
2. Eventuelt fisk eller andet liv der er i vanddam på 

matriklen. 

Fliserens 
Din klargøring 

Inden vi kommer og renser dine fliser, er det vigtigt at 

belægningen er tilgængelig og alt der står på belægningen er 

flyttet minimum 5 meter væk. Kan du ikke flytte det hele, 

skal du gøres os opmærksomme herpå, også flytter vi det for 

dig. 

Hvor meget sviner det 

Vi spuler vand på dine fliser som vi efterfølgende suger op så 

godt vi kan.  

Vores rengøring 

Til sidst rengøre vi med koste, river, børster og støvsuger. 

Såfremt du har græs der støder op til belægningen, vil 

græsset bage præ af, at der er blevet renset fliser. Vejr & 

vind vil stå for den endelige slut rengøring. 

Erstatningsansvar 
DTI kan ikke gøres erstatningsansvarlig for flg.: 

1. Udskridning af fliser. Det kan ikke undgås at en 

flisebelægning med tiden ændre sig pga. regnskyld, 

rødder fra jorden, indkørsel af biler, eller anden brug. 

Efter at fliserne er blevet renset, kan det være mere 

tydeligt at se brede fuger og andre fejl belægningen kan 

have, da rensningen fjerner vækst og begroning mellem 

fliserne. 

2. Tilstand på fliserne efter rensning. Snavs, flisepest, 

begroning m.v. kan skjule fejl/slitage på fliserne. Når vi 

har udført en rensning af dine fliser, vil det være 

nemmere at se såfremt nogle sten er mere porøse end 

andre, samt eventuelle frostsprængninger.  

3. Krukker, porcelæn, planter m.v. Når krukker m.v. flyttes, 

kan fejl være skjult på dem inden de flyttes, da de i 

forvejen kan have fået frostsprængninger eller af anden 

årsag er gået i stykker, som gør at de ikke tåler der flyttes 

rundt på dem. 

4. Eventuelt puds eller andet på din bygning der støder op 

til belægningen, antager vi er i stand så det kan tåle vand 

og blive vasket med en børste. 

Garanti 

Vi giver 10 års garanti på din fliserens hvis du har fået 

imprægneret og efterfølgende tegner et algebehandlings-

abonnement hos DTI, så din belægning bliver vedligeholdt 

korrekt. 

Tagvask 
Din klargøring 
Møbler, planter, og andet som står op ad bygningen skal 

flyttes minimum 5 meter væk. Planter som ikke kan flyttes, 

skal dækkes til med plastic. 

Hvor meget sviner det 

Din tagrende står for at opsamle alt det snavs der er på dit 

tag samt det vand vi benytter til at rense dit tag med. Hvor 

meget det sviner rundt omkring din bygning afhænger af 

dette. Vi starter med at rense din tagrende, så vi har de 

bedste forudsætninger for at svine så lidt som muligt. Vi 

sætter en pumpe på din tagrende og suger vand og snavs op 

fra tagrenden som er muligt. 

Vores rengøring 

Vi rengøre med koste, river, børster og vand rundt omkring 

bygningen efter tagvask. Såfremt der er græs eller sten rundt 

om huset, kan der væres mos eller lign. vi ikke kan fjerne 

helt. Dette vil vind og vejr stå for at fjerne over tid. 

Dit tag 

Vi antager som udgangspunkt at dit tag det er tæt når vi 

vasker taget, og det er konstrueret korrekt. Når vi vasker på 

dit tag, kommer der dog en unaturlig vandtilgang på taget, 

så det kan dryppe ind enkelte steder, hvor det normalt ikke 

vil dryppe ind ved naturligt regnskyld. Derfor anbefaler vi at 

har du noget på dit loft der ikke kan tåle at blive vådt, skal 

dette afdækkes. Vi antager ligeledes at dit loft er konstrueret 

korrekt og har den fornødne ventilation, så dit loft meget 

hurtigt igen vil tørre efter det vand der kan være trængt ind 

på loftet. 

Erstatningsansvar 

DTI kan ikke gøres erstatningsansvarlig for flg.: 

1. Rykkede tagplader m.v. Vi skal arbejde på dit tag, og vi 

antager at det er konstrueret korrekt, og alle pladerne er 

monteret korrekt. Gamle tage kan have behov for at få 



skiftet skruer m.v., hvor rustede skruer kan være årsag til 

at pladerne rykkes. 

2. Utæt tag. Et tag skal være tæt, og det er det hvis det er 

konstrueret korrekt. Såfremt det pga. forkert 

konstruering er utæt, kan vi ikke drages til ansvar for 

eventuelle vandskader. 

3. Snavs under udhæng og lign. Såfremt dit tag ikke er helt 

tæt, vil det kunne give synligt snavs ved udhæng. Dette 

vasker vi af så godt vi kan, men slutrengøringen skal 

foretages af kunden.  

4. Knækkede tagplader. Mos, alger og snavs kan skjule 

tagplader der er knækket. Så når taget er blevet vasket, 

vil disse kunne komme til syne. 

Tagmaling 
Din klargøring 
Møbler, planter, og andet som står op af bygningen skal 

flyttes minimum 5 meter væk. Planter som ikke kan flyttes, 

skal dækkes til med plastic. Vi anbefaler yderligere at biler 

og lign. køres væk fra taget når arbejdet foregår. 

Det skal du være opmærksom på 

Nogle tagplader kan være mere porøse end andre, og nogle 

kan endda måske være skiftet ud under tagets levetid. Dette 

kan være med til at give nogle nuancer i farverne på taget 

ved det endelige resultat, ligesom at nogle maler linjer kan 

ses hvor der er blevet startet og stoppet. Der kan komme 

noget malerstøv der flyver med vinden og sætter sig på 

eventuelle flagstænger, hegn eller andet. Dette er lige til at 

tørre af med en klud, og er ejers eget ansvar såfremt dette 

skulle ske. 

Garanti 

Der gives 5 års garanti på afskalning af malingen, såfremt 

man tegner et algebehandlings abonnement hos DTI. 

 

Loftisolering 
Din klargøring 
Du skal sørge for at loftet er rydeligt, og der ikke opbevares 

ting på loftet, så det er lige til at gå til. 

Det skal du være opmærksom på 

Alt afhængigt af hvordan din loftslem er konstrueret, kan det 

være vi skal lave nogle modifikationer på den, så den ikke 

fungerer som den plejer. Det kan være at vi bliver nødt til at 

tag en evt. indbygget stige af loftslemmen, pga. den nye 

forhøjning. 

Erstatningsansvar 

DTI kan ikke gøres erstatningsansvarlig for flg.: 

1. El installationer som ikke er installeret korrekt. El 

installationer vil blive tildækket af isoleringen. 

2. Ventilering af loftet. Vi garanterer at der bygges 

vindplader mellem tagspærene for at sikre en korrekt 

ventilering. 

Garanti 

Der er livstidsgaranti på isoleringsmaterialet. 

Hulmursisolering 
Din klargøring 
Du skal sørge for at vi kan komme rundt omkring huset hvor 

der skal hulmursisoleres. Eventuelle borde, stole, grill m.v. 

skal derfor flyttes minimum 3 meter væk fra muren.  

Det skal du være opmærksom på 

Alt afhængigt af hvilket materiale der hulmursisoleres med, 

skal vi enten bore en fuge ud eller en hel mursten. Vi 

reparerer og lukker muren til igen med mørtel. Det vil stort 

set altid være muligt at se at der har været fjernet en fuge, 

da fugen vi reparerer med er nyere end den eksisterende 

fuge. Vi kan heller ej garantere at vi kan ramme 

farvenuancerne 100%. 

Garanti 

Der er livstidsgaranti på isoleringsmaterialet. 

Strøm 
Vi har behov for adgang til strøm til vores maskiner. Såfremt 

en sikring går, skifter vi den for egen regning. Kan vi ikke 

skifte sikringer, forbeholder vi os retten til at efterfakturere 

omkostninger vi har i forbindelse hermed. Ved 

algebehandlinger skal vi IKKE bruge strøm. 

Annullering af ordre 
Annullering af en ordre skal ske senest 5 arbejdsdage inden 

ordren skal udføres, og sendes skriftligt pr. e-mail til 

kontakt@dansktagisolering.dk. Såfremt annulleringen sker 

under 5 arbejdsdage inden ordren skal udføres, skal der 

betales et gebyr på 2.000 kr. Inkl. moms, dog max ordrens 

størrelse. Sker annullering på dagen, vil gebyret være på 50% 

af ordrens samlede størrelse, dog minimum 2.000 kr. Inkl. 

moms. Ved algebehandlinger vil gebyret være på minimum 

600 kr. 

Manglende klargøring 
Såfremt det ikke er muligt at udføre en opgave grundet 

kundens manglende klargøring, eller andre omstændigheder 

hvor kunden kan lægges til ansvar, vil de ekstra 

omkostninger som DTI har hermed, blive faktureret til 

kunden. Det kan eksempelvis være: Timeløn til ansatte, 

ekstra kørsel m.v. Forlades en opgave uden den er fuldt 

udført med ovenstående årsag, vil opgavens fulde størrelse 

blive faktureret, og arbejdet vil blive gjort færdigt ved 

kundens klarmelding.  

Vi forbeholder os ret til at fakturere for ekstra arbejder i 

forbindelse med manglende klargøring. 

Trapezplader  
Såfremt der udføres arbejder på Trapezplader, tager DTI 

forbehold for genetablering hvis de går i stykker. DTI 

erstatter pladerne. Monteringen kan foretages af kunden, 

eller mod merbetaling til DTI.  
Betaling 
Ved endt arbejde vil der blive udarbejdet en faktura som skal 

betales med det samme. 


