Forretningsbetingelser

Jeg vil anbefale dig til at læse mine forretningsbetingelser igennem. Især det med småt.
1.

Jeg handler primært med erhverv. Derfor er mine priser eks. moms.

2.

Jeg holder helst et indledende møde for at afklare, om vi er et godt match.

3.

For mig er godt humør og god kemi vigtigt for resultatet. Derfor gider jeg ikke bøvl og brok, men gerne
konstruktiv kritik.

4.

En mundtlig aftale med mig er lige så bindende som en skriftlig.

5.

Det jeg laver til dig, må du bruge til alt det, du overhovedet orker. Der er ingen skjulte aftaler eller
gebyrer. Det du får leveret er dit. Enkelt og rimeligt.

6.

Det er dit endelige ansvar at sikre, at eventuelle tekster herunder navne, kontaktinfo mv. er korrekte,
og at billeder er rigtige, inden du siger ’GO’ for trykning eller Go-live’ for din nye hjemmeside.

7.

Jeg kan ikke garantere specifikke resultater for din hjemmesides ranking og performance. Kun at jeg gør
hvad der er muligt indenfor rammerne af vores aftale, for at ramme rigtigt.

8.

Jeg må henvise til og bruge de materialer, vi producerer sammen, i min egen markedsføring, medmindre
vi aftaler andet.

9.

Selvom min tilgang til mit arbejde og dermed valget af opgaver umiddelbart kan virke både farverigt,
festligt og uortodokst – hvilket det i nogle tilfælde (heldigvis) også er – så tager jeg min virksomhed dybt
seriøst, hvilket betyder, at jeg også siger nej til opgaver.

10. Jeg arbejder ikke gratis. Kun hvis jeg selv vælger det.
11. Påbegynder jeg en opgave for dig, som af andre årsager end mig ikke når i mål, faktureres opgaven som
aftalt fra start.
12. Faktura fremsendes digitalt efter, at opgaven er afsluttet. Betalingsfristen er 8 dage. Jeg er ikke god til
renteberegning, men trækker du den for længe, forbeholder jeg mig ret til at blivet småsur.
13. Kørsel faktureres med statens takst pr. kørt kilometer foruden min tid i bilen på 300 kr. ex. moms pr.
påbegyndt time.
14. Min timepris er pr. 1/8 2018 kr. 700,- ex. moms
15. I intet tilfælde kan jeg holdes ansvarlig for mere end 50 % af det for opgaven fakturerede beløb, for tab,
indirekte tab eller skade, uanset årsagen til tabet eller skaden.
16. Ret til ændringer forbeholdes. Derudover er der ikke noget med småt.
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