
 
1 / 2 

www.geohelper.dk  Rev. 1.0 

 

GEOhelper.dk almindelige salgs- og leveringsbetingelser 

for rådgivnings- og serviceydelser 

 

1. Anvendelse 

 

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 

(”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om GEOhel-

per.dk’s, CVR-nummer 36830735, (”Rådgiveren”) salg og 

levering af teknisk rådgivning og serviceydelser. 

 

2. Aftalegrundlag 

 

2.1 Aftalegrundlag. Nærværende betingelserne udgør sam-

men med Almindelige Betingelser for teknisk Rådgivning 

og bistand, oktober 1989 (ABR89) det samlede aftale-

grundlag om Rådgiverens salg og levering af teknisk råd-

givning og serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). 

 

2.2 ATR. Rådgiveren udarbejder et ATR (Rammeaftale – Ak-

tivitet, Tid & Ressource) for hvilken det fremgår, hvilken 

teknisk rådgivning eller serviceydelse Rådgiven leverer til 

Kunden indenfor en given ydelsesperiode, og til hvilken 

ressource (rate og antal timer). Herved fremkommer en 

ramme / budget for opgaven. 

 

2.3 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftale-

grundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt 

dem skriftligt. 

 

3. Tilbud 

 

3.1 Tilbud. Rådgiverens tilbud er gældende i 30 dage fra 

den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet frem-

går af tilbuddet / ATR. Accept af tilbud / ATR, der er 

Rådgiveren i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke 

bindende for Rådgiveren, medmindre Rådgiveren med-

deler kunden andet. 

 

4. Rådgivnings og serviceydelser 

 

4.1 Standard. Ydelserne for de enkelte delarbejder fremgår 

af de enkelte ATR-aftaler. 

 

5. Levering 

 

Tidsfrister. Fremgår af de enkelte ATR-aftaler. 

 

6. Pris og betaling 

 

6.1 Pris. Prisen for rådgivnings- og serviceydelserne fremgår 

af de enkelte ATR-aftaler. Alle priser er eksklusive 

moms. 

 

6.2 Kørsel. Kørsel i Rådgiverens egne biler i forbindelse med 

udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til de 

satser, der til enhver tid fastsættes af staten.  

 

6.3 Udgifter. Udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med 

udførelsen af rådgivnings- og serviceydelser refunderes 

af kunden til kostpris. 

 

6.4 Betalingsfrist. Senest 15 dage efter fakturadato, med-

mindre parterne har aftalt andet skriftligt. 

 

7. Forsinket betaling 

 

7.1 Rente efter forefaldsdato. 1 % pr. måned fra forfaldstid 

og til betaling sker. 

 

7.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfal-

den faktura for serviceydelser senest 15 dage efter at 

have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Rådgive-

ren, har Rådgiveren ud over rente efter pkt. 7.1 ret til 

at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkel-

sen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som 

endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbeta-

ling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbefø-

jelser gældende. 
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8. Ansvar 

 

8.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og 

undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, 

der følger af Aftalegrundlaget. 

 

8.2 Ansvarsbegrænsning. Rådgiverens samlede økonomiske 

ansvar i henhold til nærværende aftalegrundlag kan 

ikke, uanset antallet af skader, overstige aftalegrundla-

gest honorar. Det samlede ansvar kan aldrig overstige 

hvad der dækkes af Rådgivers forsikringssækning, jf. 8. 

Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Rådgiveren har 

handlet forsætligt eller groft uagtsomt. 

 

8.3 Anvendelse af resultater. Såfremt Rådgiverens rappor-

ter, resultater eller anbefalinger benyttes til andre for-

mål end dem, de oprindeligt er udarbejdet for, kan Råd-

giveren ikke drages til ansvar for eventuelle skader eller 

tab. 

 

9. Forsikring 

 

9.1 Forskiring. Rådgiveren har tegnet rådgiveransvarsforsik-

ring hos Tryg, police nr. 670 9.532.120.499. 

 

9.2 Sum. Dækningssummen for personskade er som ud-

gangspunkt 12.500.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed og 

i alt pr. forsikringsår. For tingskade og formuetab tilsam-

men, er dækningsummen 2.500.000 kr. pr. forsikrings-

begivenhed og i alt pr. forsikringsår. 

 

10. Fortrolighed 

 

10.1 Varighed. Begge parter og deres ansatte er forpligtet til 

ikke at viderebringe konfidentiel information som måtte 

komme til kendskab i forbindelse med aftalen. Denne 

pligt påhviler også parterne efter aftalens ophør. 

 

11. Gældende lov og værneting 

 

11.1 Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseen-

der underlagt dansk ret. 

 

11.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse 

med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk 

domstol. GEOhelper.dk hører under Svendborg Rets-

kreds.

 


