
Januar 2020 
 

 

Almindelige vilkår for rekvirerede opgaver 
Vilkårene er gældende mellem hamiconsult a/s og rekvirenten for alle opgaver udført af hamiconsult a/s. 

 
 1. Alment 

Formål med 
Almindelige vilkår 

1.1 Almindelige vilkår tjener som grundlag for aftaler om løsning af opgaver. Almindelige 
vilkår kan kun fraviges ved forudgående skriftligt aftale med hamiconsult a/s. 

Rekvirenten 1.2 Rekvirenten er den juridiske person/enhed, som indgår bindende aftale om udførelse af 
en opgave og indestår for aftalen. 

 1.3 Såfremt aftalen ønskes indgået med forbehold f.eks. for godkendelse/betaling fra 
tredjepart, skal dette fremgå af aftalen. 

Opgavebeskrivelse 1.4 hamiconsult a/s forudsætter, at rekvirenten i forbindelse med beskrivelsen af en opgave 
oplyser formålet med hamiconsult a/s’ arbejde og fremlægger de informationer, som er 
væsentlige for hamiconsult a/s’ arbejde med opgaven. 

 1.5 hamiconsult a/s er forpligtet til at yde kvalificeret og samvittighedsfuld rådgivning med 
respekt for opgavens art, tidsplan og økonomi. 

 2. Aftale om løsning af opgaver 

Alment 2.1 Før arbejdet påbegyndes, træffes der aftale vedrørende opgavens art og omfang, 
tidsplan og økonomi. hamiconsult a/s’ fremsender normalt ”Aftaleformular for aftale om 
rådgivning og bistand” eller en skriftlig ordrebekræftelse, så snart aftalen foreligger. 

 2.2 Ved rekvirentens efterfølgende ændring i opgavens art og omfang må yderligere 
honorering påregnes uden forudgående aftale herom. 

Art og omfang 2.3 hamiconsult a/s kan anvende underleverandører, forudsat at dette ikke forringer 
ydelsen svarende til den foreliggende aftale. 

 2.4 hamiconsult a/s kan efter forudgående aftale udføre særlige undersøgelser hos 
fremmede og/eller indhente udtalelser fra særlige sagkyndige. 

Tidsplan 2.5 Tidsplaner udarbejdes uden indregning af konsekvenser af uventede/unormale 
begivenheder. I øvrigt er bestemmelserne i ABR 18 gældende. 

 2.6 Der tages forbehold for ændring i tidsplan, som følge af rekvirentens ændring af 
aftalens art eller omfang. 

Økonomi 2.7 I aftalen fastlægges én eller én kombination af følgende afregningsformer 

 a. Regningsarbejde ud fra hamiconsult a/s’ takster efter medgået tid 

 b. Fast pris 

 c. Honorar procentvis efter byggeudgift 

 d. Skønsmæssigt fastsat honorar 

 3. Forhold under arbejdets gang 

Evt. afbrydelse af 
arbejdet 

3.1 Rekvirenten er berettiget til løbende orientering om delresultater under arbejdets gang 
og kan når som helst beordre arbejdet stoppet eller udskudt, idet allerede udført 
arbejde afregnes efter medgået tid, og hamiconsult a/s herudover får refunderet de 
ekstra udgifter, som beslutningen medfører. 

Afvigelser fra 
aftalte 
forudsætninger 

3.2 Rekvirenten orienteres, såfremt hamiconsult a/s under arbejdet konstaterer uforudsete 
forhold, som har væsentlig indflydelse på opgavens løsning, herunder forventet 
resultat, tidsplan og økonomi. 
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 4. Ansvar og forsikring 

Alment 4.1 hamiconsult a/s’ ansvar begrænses til maksimalt 5 gange det modtagne honorar, dog 
maksimalt forsikringssum på ansvarsforsikring i Topdanmark, police nr. 9531 223 397 

  hamiconsult a/s er forsikret i anerkendt forsikringsselskab. 

 5. Betaling 

Generelt 5.1 Hvor andet ikke er aftalt, er hamiconsult a/s’ betalings betingelser netto kontant 14 
dage fra fakturadato. 

 5.2 Der faktureres normalt månedsvis efter forbrugt tid. Ved længerevarende opgaver 
faktureres månedsvis á conto. 

 5.3 Ved for sen betaling opkræves gebyr, samt rente i henhold til Renteloven. 

 5.4 hamiconsult a/s kan stille krav om sikkerhed (garanti) for betalingen. 

 6. Ophavsret 

 6.1 Bestemmelserne i ABR 18 er gældende. 

 6.2 Hvor andet ikke er aftalt indgår projektet som en del af hamiconsult a/s’ 
referencemateriale 

 7. Tvister 

 7.1 Bestemmelserne i ABR 18 er gældende. Hvor ABR 18 ikke finder anvendelse, vil tvist 
mellem hamiconsult a/s og rekvirenten afgøres efter dansk ret ved Retten i Herning. 

 8. Force-majeure 

 8.1 Såfremt hamiconsult a/s hindres i at opfylde sine forpligtelser efter parternes aftale som 
følge af udefra kommende ekstraordinære forhold, som hamiconsult a/s ved aftalens 
indgåelse ikke kunne have forudset, anses dette ikke for misligholdelse. 

 


