
 

 

Appendix januar 2023 

Idealcombi A/S, tillægsforbehold til Vinduesindustriens fælles salgs- og leveringsbetingelser 

Kære kunde. 

Vi har siden september 2021 varslet flere tilpassede tidspunkter for et tilbuds gældende varighed samt periode for en 
ordres gennemførelse. 

Byggematerialer og råvarer hertil er fortsat blandt de hårdest ramte på indkøbspriser. Vi kan således ikke sige, at 
udfordringerne er overstået, men vi mærker en opbremsning i de store prisløft, som vi har set på råvarernes 
indkøbspriser. 

Det skal naturligvis komme vores kunder til gode og vi vælger derfor nu at lempe yderligere på vores tidligere 
stillede betingelser. Ambitionen er selvsagt at stille vores samarbejde i den bedst mulige position på vores fælles 
opgaver - derfor denne status information pr. januar 2023. 

Senest har høje energi - og fragtomkostninger medført, at det fortsat er relativt kortvarige prisaftaler, som kan opnås i 
vores leverandørled. Markedet for komponenter og råmaterialer er endnu ikke tilbage på fuld kapacitet, og der kan 
således fortsat forekomme leveringssvigt, forsinkelser samt råvarestigninger på materialer, som anvendes i vores 
produktion. 

Vi forventer dog ikke, at vores kunder vil mærke meget hertil - men det kan ekstraordinært forekomme. 

Den gode nyhed er derfor, at vi nu er tilbage på gældende 30 dage på dine tilbud regnet fra første tilbudsdato. 

Vi tager følgende forbehold: 

• Ordrer bekræftes med forbehold for, at leveringstidspunkt kan blive udskudt eller flyttet, hvis vores 
underleverancer, mod forventning, måtte svigte eller blive forsinket. 

• Vi forbeholder os retten til at udskyde levering i tilfælde af forsinkelse fra vores underleverandører. 
• Idealcombi er ikke erstatningspligtig i tilfælde af udskudt eller flyttet levering. 
• Vi bestræber os naturligvis altid på at overholde de aftalte leveringstider. 
• Vi kan på visse varegrupper kun indgå indkøbspriser fra 8 til 30 dage frem. Dette betyder konkret for dig som 

kunde, at der fra tilbudsaccept til sagen er fuldt leveret, højst må gå 6 måneder frem til slutleverance.  
• Måtte ordren forløbe ud over de 6 måneders prisgaranti, skal den genberegnes. 

 
Vi håber naturligvis, at vi alle snart kan se frem til en fuld normalisering af leveringssituationen - og håber på vores 
kunders forståelse for disse, for alle, meget vanskelige omstændigheder. 

Med udgangspunkt i ovenstående information og forbehold ønsker vi, at opretholde en åben dialog med vores 
kunder. Formålet er at mindske de udfordringer eller problemer, som måtte opstå i vores fælles kommunikation, så vi 
sammen kan skabe fælles gode byggeoplevelser og tilfredse kunder.  

 

 


