
  

 

Salgs- og leverings-betingelser for ydelser fra 

Ingeman Fischer ApS 

(gældende fra 1. marts 2022) 

1. Anvendelse 

Følgende Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alt 

samarbejde mellem Ingeman Fischer ApS og Kunden, 

medmindre andet er skriftligt aftalt.  

2. Aftalegrundlag 

Betingelserne udgør med Ingeman Fischer ApS tilbud og 

ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om 

Ingeman Fischer ApS salg og levering af serviceydelser 

til kunden. Ændringer til aftalegrundlaget skal være aftalt 

på skrift. 

3. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser 

Ingeman Fischer ApS tilbud er gældende i 30 dage fra 

den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår 

af tilbuddet.  

4. Serviceydelser 

Ingeman Fischer ApS er ansvarlig for, at 

serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder. 

Heriblandt forenklede almindelige betingelser for 

rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed 

2018 (ABR 18 Forenklet).  

5. Pris og betaling 

Prisen for serviceydelserne følger Ingeman Fischer ApS 

gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Ingeman 

Fischer ApS bekræfter kundens ordre, medmindre 

parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er 

eksklusive moms. Den del af ydelsen, der udføres efter 

12 måneder fra tilbudsdagen, indekseres jævnfør ABR 

18 Forenklet § 23 stk. 3. 

Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser 

senest Netto 8 dage, medmindre parterne har aftalt 

andet skriftligt. Vi forbeholder os retten til aconto 

delfakturering, efter arbejdets art og omfang. 

Ingeman Fischer ApS forbeholder sig retten til at 

fakturere pr. medgået tid kr. 1.375 inkl. moms for forbrugt 

tid i forbindelse med opgaven, ved udeblivelse, 

standsning af opgaven samt forgæves kørsel. 

6. Forsinket betaling 

Hvis kunden undlader at betale en faktura for 

serviceydelser, har Ingeman Fischer ApS ret til rente af 

det forfaldne med rentelovens rentesats jævnfør ABR 18  

Forenklet § 25 stk. 2. Derudover tilskrives et rykkergebyr 

på kr. 200,-. 

7. Ansvar 

Ingeman Fischer ApS ansvar er begrænset til det 

omfang Ingeman Fischer ApS forsikring dækker. 

Ansvaret er derudover begrænset til maksimalt 8 x 

gange honorarets størrelse, og kan aldrig blive større 

end kr. 2.500.000, - mio. 

Ingeman Fischer ApS har professionel rådgiver- 

ansvarsforsikring ved Marsh & McLennan Agency A/S 

(policenummer FRI – 061809.00217) 

8. Behandling af personhenførbare oplysninger 

Ingeman Fischer indsamler og bruger dine oplysninger 

for at give dig den bedst mulige oplevelse og for at pleje 

kontakten til dig. Vi respekterer og beskytter dit privatliv 

og fortroligheden af dine oplysninger. Ingeman Fischer 

ApS behandler personoplysninger under behørig 

iagttagelse af databeskyttelses-forordningen og loven.  

Ingeman Fischer ApS opbevarer oplysningerne så 

længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil 

oplysningerne behandles. Ingeman Fischer ApS hverken 

videregiver, sælger eller på anden måde overdrager 

oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet 

accept til dette. Ved accept, giver du samtidig samtykke 

til vores privatlivspolitik, som kan ses af følgende 

http://ingemanfischer.dk/policy/ 

9. Nyhedsbrev og information 

I Ingeman Fischer ApS gør vi det vi kan for fastholdelse 

af vores kunder, og informerer omkring Ingeman Fischer 

ApS, nye tiltag, projekter, gode råd og vejledninger. Ved 

accept bliver du automatisk tilmeldt vores nyhedsbrev. 

Der frit kan fravælges via http://ingemanfischer.dk 

10. Gældende lov og værneting 

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt 

dansk ret.  

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med 

parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk 

domstol. 

 

11. Underskrift 

 

 

 

 

Lasse Ingeman Michaelsen 

Direktør og ejer 
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