Almindelige betingelser for beregningsydelser

1. Anvendelse og gyldighed

1.1. Betingelserne finder anvendelse på enhver ydelse leveret af Malerpris.dk, som i det følgende
betegnes ”Beregneren”, medmindre betingelserne er fraveget ved skriftlig aftale.
1.2. Såfremt kunden måtte have egne standardbetingelser anses disse ikke for aftalt, medmindre det
udtrykkeligt og skriftligt bekræftes af Beregneren.
2. Beregningsgrundlaget og udførelse af beregningen
2.1. Beregningen har til formål at give kunden et grundlag for udarbejdelse og afgivelse af
entreprisetilbud.
2.2. Beregningen skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i
overensstemmelse med kundens eventuelle anvisninger.
2.3. Grundlaget for beregningen udgør udbudsmaterialet modtaget af kunden. Der tages kun højde for
rettelsesblade, hvis beregneren modtager disse fra kunden, inden beregningen afleveres til
kunden.
2.4. Det er kundens ansvar at give beregneren besked om og/eller tilsende eventuelle rettelsesblade,
udkommet efter beregningens aflevering. Beregningen tilrettes kun, hvis Beregneren får
skriftlig instruks om, at beregningen skal tilrettes i overensstemmelse med nyt
beregningsgrundlag. Beregningen foretages i et kalkulationsprogram udarbejdet af
tredjemand.
2.5. Beregningsgrundlaget skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes
omfang og indhold. Hvis dette ikke er tilfældet, er beregneren berettiget til at foretage en
minimumsfortolkning af udbudsmaterialet, således at der alene medtages de ydelser, som
entydigt og klart fremgår omkring ydelsernes omfang og indhold.
2.6. Beregningen udføres alene ud fra beregningsgrundlaget. Vurdering af tekniske eller
håndværksmæssige forhold er ikke medtaget, medmindre det udtrykkeligt anføres i
beregningen.
2.7. Beregningen tager ikke højde for tidsmæssige aspekter i forbindelse med arbejdernes udførelse,
krav til bemanding eller udbudsmaterialets øvrige specielle vilkår.
3. Ansvarsbegrænsning
3.1. Beregneren kan ikke gøres ansvarlig for tab som følge af fejl eller svigt i det anvendte
kalkulationsprogram. Beregneren kan ej heller gøres ansvarlig for datafejl og svigt ved
overførsel af behandlingsanvisninger fra MBA og MBK til kalkulationsprogrammet. Kunden
bærer risikoen for sådanne fejl.
3.2. Kunden kan ikke kræve erstatning for en ikke-medtaget ydelse i beregningen, hvis det ikke kan
udelukkes, at kunden kunne have krævet ydelsen afregnet med bygherren som
ekstraarbejder.
3.3. Beregneren kan ikke gøres ansvarlig for beregningsfejl, hvis det fremgår af beregningen, at der
alene er tale om en foreløbig beregning eller et overslag.

3.4. Beregneren kan alene gøres ansvarlig for direkte tab. Der kan ikke kræves erstatning for tabt
fortjeneste, eller andet indirekte tab. I ethvert erstatningskrav skal der således modregnes
kundens fortjeneste på udførelse af entreprisen, som tabet vedrører. Dagbodskrav og
forsinkelseskrav som kunden bliver mødt med fra bygherren, kan ikke kræves erstattet.
3.5. Foretager beregneren skøn over materialer og mængder, er det ikke tilstrækkeligt for at ifalde
ansvar, at skønnet kunne være foretaget anderledes. Det er en betingelse, at skønnet er
foretaget klart forkert, og at der således skal være tale om en kvalificeret faglig fejl.
3.6. Såfremt kundens tab forårsaget af fejl hos Beregneren beløbsmæssigt er under 5 %, kan kravet
ikke gøres gældende mod Beregneren.
4. Reklamation

4.1. Kunden mister retten til at gøre ansvar gældende imod beregneren, såfremt kunden ikke skriftligt
reklamerer overfor rådgiveren, så snart kunden burde være blevet opmærksom på
tilstedeværelsen af beregnerens mulige erstatningsansvar. Har kunden ikke reklameret
inden 4 uger fra dette tidspunkt, bortfalder et eventuelt ansvar.
5. Betaling
5.1. Hvis der ikke er aftalt en fast pris, vil beregningen blive afregnet efter medgået tid under
hensyntagen til opgavens kompleksitet samt det med opgaven forbundne tidspres.
6. Ophavsret
6.1. Ophavsretten til beregningen tilhører Beregneren. Kunden opnår alene ret til at anvende
beregningen til brug for tilbudsafgivning.
6.2. Kunden må ikke uden Beregnerens skriftlige samtykke dele eller overdrage beregningen til
tredjemand.
7. Lovvalg og værneting

7.1. Enhver uoverensstemmelse mellem Beregneren og kunden, og alt som har sammenhæng hermed,
afgøres efter dansk ret ved de civile domstole af retten ved Beregnerens hjemsted, idet
beregningen anses for udført og leveret her.

