AVTALE OM VEDLIKEHOLD
Dette er en avtale om periodisk vedlikehold av klokkeanlegget i de nedenfor nevnte kirker. Avtalen er inngått
mellom Olsen Nauen Klokkestøperi AS og:
Bestillers navn: _________________________________________________________________(eks Fellesråd).
Postadresse: ________________________________________________________________________________
Telefonnummer: _________________ Telefax: _________________ E-post: ____________________________

Kontaktpersons
mobileller
annen telefon

Kontaktperson

Automatisk
lukeåpning (J/N)

Automatisk
ringing (J/N)

Ant. klokker

Kirke

Regelmessighet*

Avtalen gjelder for følgende kirker/kapell/klokkeinstallasjoner:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
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14
*Regelmessighet: 1 - Hvert år, 2 - Hvert 2. år, 3 - Hvert 3. år, o.s.v.
Vilkår
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)

Kirken må stå åpen eller nøkler utlånes den dagen servicearbeidet utføres.
Det er ønskelig at kirketjeneren er å treffe i kirken når arbeidet utføres.
Servicearbeidet utføres av spesialutdannet montør medbringende nødvendig utstyr og reservedeler.
Servicearbeidet omfatter: Smøring, justering, sjekk av alle viktige deler, samt utskifting av slitte og ødelagte deler.
Deler som skiftes ut faktureres på vanlig måte. Dersom det er større feil eller mangler vil bestiller kontaktes før arbeidet utføres.
På spesielt utsatte anlegg vil vi ved behov automatisk sette igjen en boks med spesial smøringsolje slik at kirketjener kan smøre
kjede(ne) hver vår og høst. Denne boksen faktureres med til enhver tid gjeldende pris.
Det forutsettes en normal og sikker atkomst til klokkene. Dersom dette ikke er mulig plikter bestiller å besørge og bekoste
forsvarlig lift, stillas eller stige. Nærmere krav til sikker atkomst følger av forskrifter til arbeidsmiljøloven (stillaser, stiger og
arbeid på tak m.m.) samt forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (Tekniske forskrifter til plan- og
bygningsloven). Stillasforskriften setter krav som gjelder bruk av løs stige og krav til typegodkjenning av stiger.
Etter utført service sendes faktura sammen med service-/tilstandsrapport over anlegget.
Eventuelle driftsforstyrrelser mellom hver service dekkes ikke av denne avtale. Skulle feil oppstå og man ikke selv klarer å
reparere dette taes det kontakt med Olsen Nauen Klokkestøperi AS.
Denne avtalen tar utgangspunkt i de til enhver tid gjeldende servicepriser hos Olsen Nauen Klokkestøperi AS. Disse vil i
utgangspunktet justeres årlig i henhold til konsumprisindeksen.
Avtalen er bindende inntil den blir skriftlig sagt opp av en av partene. Oppsigelse av avtalen må gis med 4 ukers varsel.
Olsen Nauen Klokkestøperi AS er avhengig av at serviceoppdrag kan utføres på en økonomisk måte når det gjelder
reiseavstander. Skulle det enkelte år ikke være mulig å utføre et avtalt oppdrag vil oppdraget bli overført til neste kalenderår.

OLSEN NAUEN KLOKKESTØPERI AS:

BESTILLER:

Dato: 28.09.2007 Sign.:

Dato: ………… Sign.: …….……………….......

Avtalen signeres i 2 eksemplarer hvorav ett beholdes av bestiller og et sendes i retur til Olsen Nauen Klokkestøperi AS.

