
 

 

 

Mellem  Dorits Tegnestue ApS 

  Bonnesigvej 17, Resen 

  7600 Struer 

     CVR-nr. 33397321 

  (i det følgende kaldet Dorits Tegnestue ApS) 

 

og   

 

 

 

  (i det følgende kaldet kunden) 

 

 

er der d.d. indgået følgende 

S A M A R B E J D S A F T A L E  

på nedennævnte nærmere vilkår og betingelser: 

 

1. ARBEJDSOPGAVER 

1.1. Dorits Tegnestue ApS skal udføre tekniske tegninger ud fra det af kunden fremsendte ideudkast, 

herunder arbejdstegninger og tilbudstegninger. Eventuel styrkeberegning er kun vejledende og 

skal efterprøves af Ingeniør. Det nærmere indhold af den enkelte opgave defineres nærmere i 

bilag 1. 

1.2. Arbejdet udføres af Dorits Tegnestue ApSs medarbejdere på hhv. kundens og Dorits Tegnestue 

ApSs adresse. 

1.3. Dorits Tegnestue ApS tilrettelægger selv arbejdet og er berettiget til at påtage sig arbejdsopgaver 

for andre kunder.  

 

2. TAVSHEDSPLIGT 

2.1. Dorits Tegnestue ApS får et indgående kendskab til kunden og Dorits Tegnestue ApS har således 

tavshedspligt med hensyn til alt, hvad hun erfarer i forbindelse med udførelsen af sit arbejde for 

kunden, medmindre der er tale om forhold, der efter sagens natur skal bringes til tredjemands 

kundskab. Denne tavshedspligt er også gældende efter samarbejdets ophør. Der henvises til mar-

kedsføringslovens § 23, som vedlægges samarbejdsaftalen. 

 



2.2. Når denne samarbejdsaftale ophører, skal alt materiale, der tilhører kunden, og som er i Dorits 

Tegnestue ApSs besiddelse afleveres til kunden. 

 

3. VEDERLAG 

3.1. Dorits Tegnestue ApS fakturerer løbende kunden for det udførte arbejde. Faktura fremsendes må-

nedligt. Dorits Tegnestue ApSs honorar er kr. 450,00 excl. moms pr. time. Ved køb af minimum 

25 timer pr. mdr. eller et samlet projekt/ordre á 25 timer er honoraret kr. 425,00 excl. moms pr. 

time. Eller ved køb af minimum 50 timer pr. mdr. eller et samlet projekt/ordre á 50 timer er 

honoraret kr. 400,00 excl. moms pr. time. Honoraret skal udbetales 15 dage fra fakturadato. 

 

4. SYGDOM 

4.1. Kunden skal ikke betale honorar, såfremt en medarbejder hos Dorits Tegnestue ApS er sygemeldt. 

Dorits Tegnestue ApS kan ikke i tilfælde af sygdom ifalde ansvar for forsinkelse af arbejdsopga-

verne, jf den aftale tidshorisont i bilag 1.  

 

5. OPHØR 

5.1. Denne samarbejdsaftale ophører uden yderligere varsel, når tidsperioden, nærmere defineret i 

bilag 1, udløber. 

 

6. ANSVARSFRASKRIVELSE 

6.1. Dorits Tegnestue ApS fremsender tekniske tegninger til godkendelse hos kunden. Kunden skal 

godkende disse inden ibrugtagning. Dorits Tegnestue ApS er alene ansvarlig for et beløb maksi-

meret til honoraret for opgaven excl. moms og Dorits Tegnestue ApS fraskriver sig ansvaret for 

opgaver, der er afsluttet mere end 5 år før reklamationskravet. 

6.2. Dorits Tegnestue ApS er således ikke ansvarlig for eventuelt forekomne driftstab, avancetab eller 

andre indirekte tab i forbindelse med opgaven og Dorits Tegnestue ApS dækker aldrig beløb over 

kr. 2,5 mio. jf. de Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR89) pkt. 

6.2.3.1, 6.2.4 og 6.2.6.1. 

 

 

Thisted, den 13.05.2019 

For Dorits Tegnestue ApS For Kunden 

 

__________________________   __________________________ 

Dorit Christensen 


