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1.  FORRETNINGSBETINGELSER  

1.1. AFTALEFORHOLD 

Medmindre andet er aftalt skriftligt, er disse forretningsbetingelser gældende for alle 
aftaleforhold imellem kunden og rådgiveren. Aftaleforhold er derudover omfattet af ”Almindelige 
betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed” ABR18. Kunden accepterer disse 
betingelser ved skriftlig eller mundtlig accept på det af rådgiveren fremsendte tilbud. 

1.2. ANSVAR 

Rådgiveren har ansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved 
opgavens løsning. Rådgiveren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Ved 
udførelse af statiske beregninger og generel dokumentation af bærende konstruktioner, kan 
rådgiveren kun drages til ansvar for de konstruktionsdele, som er omfattet af de af rådgiveren 
leverede beregninger/dokumentation og derved ikke resterende dele af bygningen. Udføres der ikke 
geotekniske undersøgelser af jordbunden, kan rådgiveren ikke drages til ansvar for bæreevne og 
deformation af fundamentet.  Rådgiveren kan ikke drages til ansvar for fejl i tidligere projekter, 
tegninger og beregninger, som danner grundlag for udførte beregninger og anden projektering. 
Indledende korrespondance imellem kunde og rådgiver er ikke omfattet af rådgiveransvaret, og 
rådgiveren kan derfor ikke drages til ansvar for udtalelser i denne forbindelse. Rådgiveransvaret 
træder i kraft ved betalte, rekvirerede ydelser. Leverede rådgiverydelser er omfattet af rådgiverens 
rådgiveransvarsforsikring. Forventet leveringstid er vejledende og rådgiveren kan ikke drages til 
ansvar for forsinket levering eller konsekvenser heraf. Stavnager ApS har rådgiveransvarsforsikring 
hos Topdanmark Forsikring A/S med følgende dækningssummer: Personskade: 12.500.000 kr. pr. år, 
Tingskade: 2.500.000 kr. pr. år. 

1.3. LEVERING OG OMFANG AF YDELSER  

Omfang af leverede ydelser er beskrevet i det af rådgiveren fremsendte tilbud. Projektmateriale 
leveres, medmindre andet er aftalt, i PDF-format og fremsendes på mail. 

1.4. BETALING 

Betaling sker, medmindre andet er aftalt, efter aflevering af aftalte ydelser. Betalingsfrist er som 
udgangspunkt nette 8 dage fra faktureringsdato. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 
0,70% pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK. 

1.5. KONTAKT OG KOMMUNIKATION 

Kommunikation sker som udgangspunkt pr. mail, og fremsendte mails opbevares i rådgiverens 
mailsystem. 

1.6. RETTIGHEDER 

Rådgiveren har fuldt ejerskab over det udarbejdede projektmateriale og har derfor fuld rettighed 
til at genbruge alle dele af dette.  

1.7. TVISTER 

Iht. §59-§63 i ABR18. 
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