
 

 

SAL GS -  OG  L EVERI NGSBETIN GEL SER  
 

f o r  B r i a n  H a n s e n  C o n s u l t i n g  A p S  

 

1. Gyldighed 

1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og leverancer fra Brian Hansen Consulting ApS, CVR nr. 

37085650 (”BHC”) til modtageren af BHCs ydelser (”kunden”) 

 

2. Tilbud, accept og ordremodtagelse 

2.1. Alle tilbud fra BHC skal accepteres af kunden skriftligt inden 7 dage fra modtagelsen.  

2.2. Såfremt leveringstidspunktet for BHCs ydelser ligger op til 8 uger efter ordremodtagelsen, tager BHC forbehold for 

ændringer i priserne. 

2.3. Enhver ordre modtages med forbehold for, at BHC diskretionært kan vælge at annullere ordren uden, at kunden kan 

rejse krav mod BHC som følge heraf. 

 

3. Konsulentydelser 

3.1. BHC leverer den i ordrebekræftelsen anførte konsulentydelse.  

3.2. BHC er ikke ansvarlig for kendskab til kundens specifikke IT-systemer, medmindre dette fremgår af ordrebekræftelsen.  

3.3. BHC leverer sin ydelse i hverdage mellem kl. 08:00-16:00. 

3.4. Såfremt kunden anmoder BHC om at udføre ydelsen på andre tidspunkter end det i punkt 3.3 anførte, er BHC berettiget 

til at opkræve et tillæg på 50 % af de i punkt 4 anførte priser.  

3.5. Opgaver i henhold til punkt 3.4 udføres kun, såfremt BHC meddeler skriftlig accept hertil.  

3.6. BHC berettiget til at lade opgaven helt eller delvist udføre af en underleverandør, medmindre andet specifikt fremgår af 

ordrebekræftelsen.  

 

4. Priser 

4.1. Priserne fremgår af ordrebekræftelsen. Såfremt der ikke er angivet en pris i ordrebekræftelsen, vil BHC opkræve et 

honorar på DKK 1.800 pr. time ekskl. moms, udlæg og eventuelle gebyrer.  

4.2. Kørsel faktureres til DKK 900 pr. time.  

 

5. Betaling 

5.1. Betaling sker på de betingelser, som er anført i ordrebekræftelse fremsendt af BHC til kunden.  

5.2. Såfremt der ikke er anført særskilte vilkår herom, vil BHC fakturere kunden bagudrettet hver uge med 8 dages 

betalingsfrist.  

5.3. BHC er til enhver til berettiget til at kræve forudbetaling for sine ydelser.  

 

6. Kundens forpligtelser 

6.1. Det påhviler kunden at gøre BHC opmærksom på eventuelle forskrifter, procedurer og lignende, som har betydning for 

BHCs levering af ydelsen.  

6.2. Endvidere påhviler det kunden at stille nødvendigt udstyr til rådighed samt at sikre, at BHC får adgang til samtlige 

nødvendige oplysninger til udførelse af ydelsen.  

6.3. Såfremt BHC ikke kan levere sin ydelser pga. forhold som primært kan henføres til forhold hos kunden, er BHC berettiget 

til at opkræve sædvanlig betaling, uanset at ydelsen ikke er blevet leveret.  

 

7. Hemmeligholdelse 

7.1. BHC og kunden er hver især – uden tidsbegrænsning – forpligtet til at hemmeligholde alle oplysninger af fortrolig 

karakter om den anden part, som kommer til deres kendskab som følge af BHCs levering af konsulentydelser. Som 

fortrolige oplysninger anses alle oplysninger, som ikke i forvejen er alment kendte eller tilgængelige for offentligheden.  

 

8. Rettigheder til IPR 

8.1. Alle rettigheder til IPR – herunder bl.a. designs, varemærker, forretningskendetegn mv., der knytter sig til leverancen, 

forbliver hos BHC.   

 

9. Ansvars 

9.1. BHC er ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler dog med nedenstående forbehold. 

9.2. BHC hæfter aldrig for indirekte skader, tab, følgeskader, driftstab, tidstab, avancetab, arbejdsfortjeneste og lignende 

indirekte tab.  

9.3. BHCs erstatningsansvar kan aldrig overstige DKK 2.000.000. 

9.4. Såfremt kunden vil påberåbe sig et erstatningsansvar, skal kunden senest 3 dage efter at være blevet bekendt med den 

ansvarspådragende handling skriftligt meddele BHC, at kunden ønsker at gøre et erstatningsansvar gældende.  
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9.5. Ved manglende overholdelse af ovenstående mister køber sine misligholdelsesbeføjelser/erstatningskrav.   

 

10. Produktansvar 

10.1. For personskade eller skade på ting, der efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og 

hovedsageligt er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed, er BHC ansvarlig efter lov om produktansvar i den 

udstrækning, hvor loven på ufravigelig måde pålægger BHC ansvar for produktskader forvoldt af leverancer fra BHC. 

10.2. For anden tingskade er BHC kun ansvarlig, hvis skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af BHC. 

10.3. BHCs ansvar for produktskader er i alle tilfælde begrænset til maksimum DKK 10.000.000. 

 

11.  Opsigelse/ophævelse 

11.1. Kunden kan opsige en indgået aftale med BHC mod betaling af forbrugte timer dog således, at den samlede betaling til 

enhver tid skal udgøre mindst 50 % af det samlede forventede timeforbrug iht. den indgåede aftale, uanset om BHC 

har leveret ydelser svarende til de anførte 50 % af kontraktværdien.   

11.2. Kunden kan alene ophæve en aftale med BHC, såfremt der er tale om en væsentlig misligholdelse, som ikke er bragt til 

ophør senest 14 dage efter skriftligt påkrav herom indeholdende en detaljeret beskrivelse af, hvori misligholdelsen 

består.  

 

12.  Force Majeure 

12.1. BHC og kunden er ikke ansvarlig overfor den anden part, hvis ansvaret for den skadevoldende handling ligger udenfor 

den skadevoldende parts rimelige kontrol (force majeure).  

12.2. Begge parter er dog berettiget til at hæve en indgået aftale, såfremt leveringen overskrides med mere end 90 dage, 

som følge af force majeure.  

 

13.  Værneting og lovvalg 

13.1. I tilfælde af enhver tvist er BHC berettiget til at bestemme, om en sådan skal afgøres ved Retten i Aalborg, ved kundens 

hjemting eller ved Voldgift iht. Voldgiftsinstituttets til enhver tid gældende regler. En voldgiftsret skal have sæde i 

Aalborg.   

13.2. Alle tvister afgøres efter dansk ret, dog således at såfremt danske internationale privatretsregler henviser til et andet 

lands lovgivning skal dette ikke være gældende (no renvoi). 

 

14.  Persondatapolitik 

14.1. BHC har brug for følgende oplysninger: Selskabsnavn, kontaktperson, adresse, telefonnr, CVR, EAN-nr og mail adresse. 

BHC registrerer og videregiver dine oplysninger for at kunne levere vare/ydelser til kunden. Ydermere vidergiver BHC 

navn og adresse til vores leverandører og transportører – udelukkende for at kunne servicere kunden bedst muligt. 

14.2. Personoplysningerne registeres hos BHC og opbevares i fem år, hvoefter oplysningerne slettes. 

14.3. Den dataansvarlige hos BHC er indehaver, Brian Hansen 

14.4. Som registeret hos BHC har man altid ret til at sende indvending mod registeringen. Ligeledes har den registerede også 

ret til indsigt i hvilke oplysninger, som er registeret om den registerede. 

 


