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1. KUNDENS KONTRAKTPARTNER 
 

Höflich ApS, CVR-nr.: 31865247 
Sanders Forte 1 
6400 Sønderborg 
Kontaktperson: Christoph Höflich (Indehaver) 
Mobil.:  41 69 41 14 
Email.:  byggeteknik@hoeflich.dk 

 
2. TILBUD 

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

3. PRISER 
 
Priser fremgår af den aktuelle prisliste på hjemmesiden www.hoeflich.dk. 
Alle priser er eksl. moms. 
For kørsel faktureres timeforbrug fra vores kontor Sanders Forte 1, 6400 Sønderborg, til kundens adresse 
og retur. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

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

7. 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 bygge- eller 
skadeafhjælpningsprojekt, er Höflich udelukkende ansvarlig for, at egne notater, rapporter, tegninger e.l. 
er korrekte og jf. gældende normer og anvisninger. 
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8. GBF19 
 
Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniørers ”Generelle Bestemmelser i 
Forbrugeraftaler 2019” (GBF19)  
(Höflich`s forretningsbetingelser gælder frem for ABR 89) 
 
 

9.  Databeskyttelse 
 

Følgende er gældende vedr. databeskyttelse: 
Som kunde behandler vi - som dataansvarlig - personoplysninger om dig i form af dine 
kontaktoplysninger samt øvrige oplysninger, som du giver til os i forbindelse med projektet.  
Vi behandler dine personoplysninger for at opfylde vores aftale, hvorfor vi behandler dine 
personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. 
Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som ikke udelukkende sker til opfyldelse af vores aftale, er 
vores behandlingshjemmel vores legitime interesse i at behandle oplysningerne, jf. 
persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.  
Vi opbevarer dine oplysninger så længe det er nødvendigt for formålet og normalt i en periode på 2-5 år.  
Vi videregiver dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere når dette er nødvendigt for opfyldelse 
af aftalen.  
Du kan til enhver tid kontakte os og bede os om indsigt i dine personoplysninger, berigtigelse eller 
sletning af dine personoplysninger, at begrænse behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen, eller 
at udøve din eventuelle ret til dataportabilitet. 
 


