
Forretningsbetingelser 

1. Målsætning med betingelser 

Det er målet, at hver kunde holdes ansvarlig for egne omkostninger. Derfor bruger vi ofte 

depositum, som dækker nogle omkostninger til fx. bookning og klargøring. Vi ønsker et 

arbejdsmiljø med samarbejde, respekt og en positiv konstruktiv tilgang af alle parter.  

 

2A. Arbejdsbetingelser 

Du scoper projektet detaljeret før påbegyndelse af arbejdet. Du deltager aktivt i arbejdets 

udførelse og siger til, hvis du mener, at arbejdet udføres forkert. Har du ændringsforslag efter 

arbejdets afslutning, kan der tilkøbes flere timer. Prisen tager udgangspunkt i timeforbruget. Du 

betaler altid forbruget af timer i studiet og har ansvar for, at tiden benyttes bedst muligt. Der 

tælles timer fra man kommer til man går. Der betales for pauser med mindre andet er aftalt. 

 

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2” er køb af service ydelser ikke omfattet af 

fortrydelsesretten. Ifølge ”Købeloven § 5” har køberen at betale, hvad sælgeren fordrer.  

 

2B. Kunde oplysninger 

Gyldigt navn og adresse skal angives på fakturaen. Vi forbeholder os ret til at annullere en 

bookning, hvis kunden efter gentagende henvendelser ikke oplyser os de lovpligtige data. 

 

3. Betaling 

Beløbet betales som angivet i fakturaen. Hvis I ikke betaler til tiden, kan I risikere aflysning af jeres 

bookning. Firmaer og offentlige betaler 250,- ekstra, ved brug af kredit eller EAN faktura. 

4. Depositum / Afbestilling 

Depositum på 495,- bruges til klargøring og betales før forfald. Depositum returneres kun ved 

afbestilling senest 1 måned før dagen. Det rasterende beløb returneres altid ved afbestilling. 

5. Gratis flytning af bookningsdatoen 

Man kan ændre bookningsdatoen senest dagen før, og undgå at tabe sit depositum. Det er kun 

muligt at genbooke søndag – fredag, hvis genbookning sker senere end 1 måned før dagen. 

6. Køb afbestillingsforsikring til 250,- 

Med en afbestillingsforsikring, betales kun 250,- ved afbestilling. Resterende beløb tilbagebetales. 


