Generelle kontraktsbetingelser for avtale om vinterdrift
Tidspunkt:
Strandman AS vil starte opp brøyting på snømengder mellom 3 – 8 cm, avhengig av snøkonsistens og videre
værutsikter. Alle borettslag og private vil bli brøytet på dagtid og før kl 14.00. Vi vil forsøke å ta brøytekanter og
lignende før kl 07.00. Butikker og kontorer skal være brøytet fremkommelig før åpningstid. Ved store og sene
snøfall kan det bli nødvendig med en grov gjennomkjøring først for så og utføre en bedre etterrydding senere.
Merking / Skader:
Skader på kummer, slukrister, kantstein, bed og plen samt andre gjenstander hvor skaden oppstår som følge av
manglende merking, dekkes ikke av Strandman AS. Om ikke annet er avtalt, er kunden selv ansvarlig for merking.
Ved grusdekke er Strandman AS ikke ansvarlig for opprydding av grus på plener, bed og lignende om våren.
Strandman AS forbeholder seg retten til selv og løpende å vurdere med hvilken avstand det skal brøytes i forhold
til bygninger og lignende. Dette for å unngå skader.
Bortkjøring / uthauging av snø:
Bortkjøring / fjerning av snø skjer etter nærmere avtale. Kunden må selv sørge for deponiplass på egnet område,
eller avtale om bortkjøring. Det vil ikke bli foretatt oppskyving / uthauging av snø over på andres eiendom dersom
dette ikke er avtalt med grunneier. Strandman AS vil prøve å informere dersom behovet for bortkjøring eller
uthauging skulle oppstå i løpet av vinteren.
Strøing:
Strøing blir foretatt etter behov, og vurderes fortløpende på grunnlag av faktiske forhold og tilgjengelige værdata.
Strandman AS kan ikke holdes ansvarlig for skader grunnet manglende strøing da det ofte kan være store lokale
forskjeller og behov. For kunder som ikke har avtale om strøing faktureres det etter forbruk og tid, samt et
utrykningsgebyr på kr 300,- eks mva.
Soping:
Soping av arealer vil foregå hovedsakelig i siste halvdel av april og utover i mai måned. Vårt mål er at alle arealer
er sopet til 17. mai. Enkelte steder vil arbeidene måtte foregå tidlig morgen eller kveld.
Generelt:
Strandman AS skal alltid kunne nåes på telefon 948 18 000. Dette er en døgnbemannet beredskapstelefon. Vår
kontortelefon 99 11 60 00 er bemannet hverdager mellom 08.00 – 16.00. Ved store snøfall er det mange som
ringer og det kan derfor være noe ventetid med å få utført oppgaver, for øvrig vil alle kunder med faste
kontrakter bli prioritert. Kunden forplikter seg til og gjøre snøryddingen så effektiv og bra som mulig gjennom å
sørge for god fremkommelighet for våre mannskaper, dette gjelder parkerte biler og lignende.
Strandman AS vil ikke gjennomføre brøyting dersom vi mener det kan oppstå skader som følge av for liten plass
mellom parkerte biler etc.

