FORRETNINGSBETINGELSER
01.01.2018
Höflich ApS
CVR NR.: 31865247

1. TILBUD
Tilbuddet er gældende 40 dage netto.
Der tages forbehold for prisændringer hos vore underrådgiver og laboratorier, samt egne prisreguleringer
fx ved årsskifte.

2. PRISER
Priser fremgår af den aktuelle prisliste på hjemmesiden www.hoeflich.dk.
Alle priser er eksl. moms.
For kørsel faktureres timeforbrug samt kilometersats jf. gældende prisliste.
Ved større opgaver udenfor postnummerområdet 6400, kan der forhandles rabatordning for kørselstimer.

3. FAKTURERING
Betaling skal ske inden 14 dage fra fakturadato. Løbende sagsbehandling afregnes én gang månedligt.
Ved overskridelse af betalingsbetingelser påregnes et rykkergebyr på 100,- kr. og 2% rente pr.
påbegyndt måned.
Höflich`s klient, altså den person eller virksomhed, som har bestilt ydelsen hos Höflich, er alene ansvarlig
for den konditionsmæssige betaling.
Ved betalingsforsinkelse pga. sagsbehandling hos 3. mand (fx forsikringsselvskab) stilles betalingskrav
direkte til klienten.

4. EJENDOMSRET
Höflich beholder ejendomsretten for det udleverede materiale som fx tegninger, beregninger, rapporter
og fotos indtil sagen er afsluttet og slutregningen er betalt.
Höflich kan stille krav om tilbagelevering af materialet.
Höflich har også efter betaling ophavsretten for det udleverede materiale.
Dvs. kopiering må kun ske for kundens internt behov og materialet må ikke udleveres til 3. mand uden
forudgående tilladelse.

5. FORSIKRING
Höflich har tegnet en rådgiveransvarsforsikring hos IF forsikring.
Forsikringens dækning er begrænset til den i forsikringspolicen beskrevne forsikringssum.

6. ANSVAR
Rådgiverens samlede økonomiske ansvar er generel begrænset forsikringens maksimale dækning.
Hvis ikke andet er aftalt skriftligt, er Höflich samlede økonomiske ansvar dog begrænset til fem gange
honorarsummen for den omhandlende sag, dog mindst 100.000,-kr. pr. skade.
I sager hvor byggeteknisk bistand udføres i begrænset omfang eller som tilsyn efter tilkald, dvs. Höflich
ikke
har
en
ledende
eller
koordinerende
funktion
ifm.
igangværende
byggeeller
skadeafhjælpningsprojekt, er Höflich udelukkende ansvarlig for, at egne notater, rapporter, tegninger e.l.
er korrekt og jf. gældende normer og anvisninger.

7. ABR 89
Udover ovenstående er Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand, ABR 89, gældende.
(Höflich`s forretningsbetingelser gælder frem for ABR 89)
ABR 89 findes som PDF fil på hjemmesiden www.hoeflich.dk.

www.hoeflich.dk

Medlem i: Regionalverband Umweltberatung Nord (R.U.N)

-

Bundesverband für Umweltberatung (bfub)

-
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Verband Deutscher Baubiologen (VDB)

Höflich ApS
Sanders Forte 1
6400 Sønderborg

Udstedt:
Aftalenummer:
Aftaleperiode:

19122017
SP1151330.3.1
01.02.2018  31.01.2019

Jeres forsikringsaftale bliver
fornyet
Vi sender her jeres forsikringsaftale for den næste
periode.
Vores priser og forsikringsvilkår bliver løbende
opdateret. Hvis der er væsentlige ændringer, vil det være
beskrevet på en særskilt side med overskriften ”Ændring
af forsikringsaftalen”.
Jeres forsikringsaftale bliver automatisk fornyet. Ønsker
I ikke at fortsætte forsikringen, beder vi jer venligst give
os besked inden 14 dage.

• Forsikringsoversigt

Her får I en oversigt over indholdet i
forsikringsaftalen.

HUSK AT I ALTID HAR ADGANG TIL
JERES FORSIKRINGER ONLINE.
•
•
•
•

Se jeres tilbud, forsikringer og vilkår
Foretag ændringer i jeres forsikringer
Anmeld skader
Få overblik over jeres fakturaer og
betalinger
• Få jeres dokumenter elektronisk

Log ind på if.dk/logpaa

• Forsikringsdetaljer

Her er forsikringsaftalens indhold beskrevet i detaljer.

• Forsikringsvilkår

Læs forsikringsvilkårene igennem, så I ved, hvordan
og hvornår forsikringen dækker.

SE JERES VILKÅR
1. Gå ind på www.if.dk/vilkar
2. Brug kode 1151330.2GY6LD

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkommen til at
kontakte os på nedenstående telefonnummer eller
mailadresse.

Venlig hilsen
If
Erhvervscenter

D1

Telefon: +45 70 12 12 22
Mail: erhvervscenter@if.dk
Adresse: Stamholmen 159, 2650 Hvidovre

If
Stamholmen 159
2650 Hvidovre

Telefon: 70 12 24 24
www.if.dk

If Skadeforsikring, filial af
If Skadeforsikring AB (publ), Sverige CVRnr: 24 20 32 12
Svensk reg. nr (Bolagsverket): 5164018102

Nyttig

information

Jeres fordele i If

ALTID TILGÆNGELIG
I kan kontakte os 24/7.

HVIS SKADEN SKER

HURTIG SKADEBEHANDLING

Så snart vi får en skadeanmeldelse,
overtager vi ansvaret for skaden og
tilkalder de nødvendige specialister.

INFORMER OS NÅR DER SKER ÆNDRINGER

Forsikringsaftalen viser, hvad jeres forsikring
omfatter og hvordan den dækker. Prisen er beregnet
ud fra de oplysninger, vi har fået fra jer.

Vi løser mere end halvdelen af
alle sager inden for 24 timer.

ROLIG, VI HJÆLPER JER

Hvis der sker en skade, kan I anmelde den
hurtigt og enkelt til os online på if.dk, eller ring
på tlf. 70 12 24 24.

Om de viste priser

Priserne er eksklusive skatter og afgifter.
Læs mere om skatter og afgifter på if dk/afgifter.

Udstedt:
19. december 2017

Aftalenummer:
SP1151330.3.1

Aftaleperiode:
01.02.2018 - 31.01.2019
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Forsikringsoversigt
Höflich ApS
CVR nummer 31865247

Aftaleperiode:
01.02.2018  31.01.2019

Ansvarsforsikring

DKK 36.266

Forsikringsoversigt

PRIS FOR
AFTALEPERIODEN

JERES FORSIKRINGER

Ansvarsforsikring
Erhvervsansvar

1.231

Produktansvar

142

Professionelt ansvar for tekniske rådgivningsvirksomheder

33.447

Retshjælp

1.446

Personforsikring

DKK 2.020

Arbejdsskade, alle ansatte
Arbejdsskadeforsikring

2.020

DKK 3.877

Værktøj, instrument, egne varer og prøvekollektioner

3.877

Total

DKK 42.163

Forsikringsdetaljer

Transport‐ og Marineforsikring

Det er noteret at forsikringstageren er momsregistreret.

Forsikringsvilkår
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Forsikringsdetaljer

Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikring

Årlig pris DKK 36.266
Risikobeskrivelse: udfører bl. miljøregistrering o.l., hvor
rådgivning også kan omhandle asbest
Eksport udenfor Norden?: Nej

Årlig totalomsætning fordelt på aktivitetskoder:
Forsikret aktivitet

Omsætning

Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk
rådgivning

Forsikringsoversigt

Omsætning relaterer sig til følgende år: 2016
Fysiske aktiviteter udenfor Norden?: Nej

2.000.000 kr

Årlig totalomsætning fordelt på profession:
Profession

Europa

Projekterings/byggeledelse og
bygherrerådgivning

1.000.000 kr

Anden teknisk rådgivning

1.000.000 kr

Erhvervsansvar

1.231
Selvrisiko:
pr. begivenhed  erhvervsansvar: 5.000 kr
pr. begivenhed  fareafværgelse: 5.000 kr
pr. begivenhed  forurening (pludselig): 10.000 kr

Forsikringsdetaljer

Forsikringssum:
Samlet pr. år  erhvervsansvar: 10.000.000 kr
heraf pr. begivenhed  erhvervsansvar: 10.000.000 kr
heraf pr. begivenhed  fareafværgelse: 1.000.000 kr
heraf pr. begivenhed  forurening (pludselig): 1.000.000 kr

Øvrig Information:
Dækningsområde: Danmark samt under midlertidigt
ophold i Norden
Retroaktiv begrænsning: Nej

Produktansvar

142

Forsikringssum:
Samlet pr. år  produktansvar: 10.000.000 kr
heraf pr. begivenhed  produktansvar: 10.000.000 kr
heraf pr forsikringsår  ingrediens og komponentskade:
1.000.000 kr
heraf pr. begivenhed  fareafværgelse: 1.000.000 kr

Selvrisiko:
pr. begivenhed  produktansvar: 5.000 kr
pr. begivenhed  ingrediens og komponentskade: 10.000
kr
pr. begivenhed  fareafværgelse: 5.000 kr
pr. begivenhed i USA/Canada: 25.000 kr

Professionelt ansvar for tekniske rådgivningsvirksomheder
Samlet forsikringssum pr. år  formuetab og tingskade:
2.500.000 kr
Samlet forsikringssum pr. år  personskade: 12.500.000 kr

33.447

Selvrisiko pr. begivenhed: 25.000 kr
Dækningsområde: Europa

Retshjælp

1.446

Forsikringssum pr. tvist: 250.000 kr

Udstedt:
19. december 2017

Aftalenummer:
SP1151330.3.1

Forsikringssum pr. år: 500.000 kr

Aftaleperiode:
01.02.2018 - 31.01.2019
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Forsikringsvilkår

Øvrig Information:
Dækningsområde: Hele verden excl. USA/Canada
Retroaktiv begrænsning: Nej

Forsikringsdetaljer

Ansvarsforsikring (forts.)
Selvrisiko pr. tvist: 10.000 kr

Dækningsområde: Europa

Forsikringsoversigt
Forsikringsdetaljer
Forsikringsvilkår
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Forsikringsdetaljer

Personforsikring
Arbejdsskade, alle ansatte

Årlig pris DKK 2.020

Antal fuldtidsansatte. 1 årsværk modsvarer 1665 arbejdstimer (Arbejdsskadeforsikring):
Type af arbejde

35‐49

Øvrige

Forsikringsoversigt

Forsikret aktivitet: Ingeniørvirksomhed og lignende
teknisk rådgivning

1

Arbejdsskadeforsikring

2.020

Hvad er dækket:
• Erhvervsevnetabserstatning
• Ménerstatning
• Dødsfaldserstatning

• Behandlingsudgifter
• Dækning af briller
• Akut krisehjælp

Forsikringsdetaljer
Forsikringsvilkår
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Forsikringsdetaljer

Transport- og Marineforsikring
Værktøj, instrument, egne varer og prøvekollektioner

Tyveri om natten maks. 200.000 kr resp.
forsikringssummen: Ja

Transport Superpakke

3.877

Hvad er dækket:
• Basisforsikring
• Standard tillæg
• All risks tillæg

• Indbrudstyveri
• Brand
• Vandledningsskade

Forsikringssum: 100.000 kr
Selvrisiko: 3.000 kr

Antal biler: 1
Forsikringssum pr. køretøj: 50.000 kr

Forsikringsoversigt

Forsikret: Måleudstyr
Dækningsområde: Danmark
Vareart: Elektronik, elektriske produkter og belysning

Årlig pris DKK 3.877

Forsikringsdetaljer
Forsikringsvilkår
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