Leveringsbetingelser i-branding.dk
Disse leveringsbetingelser er gældende som aftalegrundlag for alle ydelser fra i-branding.dk - CVR-nr.
32578969 - og er gældende, med mindre der skriftligt er aftalt andre betingelser.
Med ydelser menes strategisk rådgivning, anden form for rådgivning og konsulentydelser, foredrags- og
undervisningsaktiviteter som er udført af i-branding.dk.
1. Tilbud og aftale
Tilbud er bindende for i-branding.dk i 1 måned fra tilbudsdatoen.
Aftale er indgået, ved fremsendelse af ordrebekræftelse, og som ikke inden for 8 dage annulleres eller
anfægtes af kunden.
I-branding.dk indgår ikke eksklusivitetsaftaler.
2. Pris og honorar struktur
Honoraret for konsulentydelser aftales enten som et samlet projekthonorar, der omfatter hele opgaven –
eventuelt med a conto fakturering - , eller som en timesats for konsulentarbejdet, der afregnes månedsvis.
Generelt er mindste omfang af en konsulentydelse og for honorar en ½ dag.
Udlæg som f.eks. særlige materialer, bøger, analyser m.v. betales uden tillæg af kunden.
Udgør transport- og kørselsomkostninger en større del af ydelsen/opgaven, vil disse blive aftalt forud og
faktureret særskilt.
Alle priser er ekskl. moms.
Alle priser er afgivet på grundlag af de på datoen kendte fakta på opgaven samt gældende niveau for
materialepriser og øvrige omkostninger.
Hvis kunden har anmodet/bestilt i-branding.dk til at udarbejde oplæg, idéudvikling, research eller lignende,
er i-branding.dk berettiget til at få dette arbejde honoreret.
Ud over den tilbudte eller aftalte pris er i-branding.dk berettiget til at kræve betaling for:
•
•

•

Udvidelse af opgaven efter ordrebekræftelse er afsendt.
Arbejde, der tilføjes som følge af, at det grundmateriale, kunden har givet i-branding.dk, viser sig at
være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale,
efter at arbejdet er påbegyndt.
Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.

Alle priser er beregnet for levering fra i-branding.dk’s kontor. Omkostninger til levering betales af kunden
ud over den aftalte pris.
3. Levering
Levering finder sted på den med kunden aftalte tid og sted. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder
levering sted, når i-branding.dk’s arbejde er færdigt.
Forsinkes eller forhindres levering på grund af uforudsete omstændigheder og force majeure, har ibranding.dk ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
Indtræder forsinkelse, er kunden kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt kunden samtidig med aftalens
indgåelse skriftligt har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

4. Betaling
Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske senest 14 dage efter fakturadato.
Der påløber rente fra forfaldsdagen med i-branding.dk’s til enhver tid gældende rente.
På i-branding.dk’s anmodning er kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.
Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er i-branding.dk forpligtet til at friholde kunden for
enhver udgift forbundet hermed.
i-branding.dk forbeholder sig ret til månedsvis a conto fakturering.
5. Ejendomsret, ophavsret m.v.
i-branding.dk’s materialer, rapporter, planer og oplæg til løsninger o.l., uanset med hvilken teknik disse er
fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører i-branding.dk og må ikke uden i-branding.dk’s
godkendelse overlades til tredjemand, før fuld betaling er modtaget af i-branding.dk.
6. Reklamation
Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden pligtig til straks, eller inden 8 dage, at reklamere
herover. Undlades reklamation, eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre
manglen gældende.
i-branding.dk er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
7. Ansvar
I forbindelse med leverede ydelser hæfter i-branding.dk ikke for kundens eventuelle driftstab, tab af avance
eller andre indirekte eller direkte tab.
8. Samarbejdspartnere/underleverandører
i-branding.dk er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos
samarbejdspartnere/underleverandører.
9. Fortrolighed
Der er altid fortrolighed omkring interne forhold hos kunden og leverede konsulentydelser. Ønskes der en
særlig fortrolighed kan dette aftales og eventuelt underskrives af begge parter.
Der vil aldrig blive talt med pressen om vores kunder. Det udførte konsulentarbejde er udelukkende for at
skabe udbytte for kunden.
10. Købeloven
Dansk lovgivning herunder Købeloven anvendes i denne aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i
aftalens tekst eller i nærværende leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning
eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse
med danske værnetingsregler.
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