FORRETNINGSBETINGELSER
01.11.2019 - 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 IDA 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 korrekte 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)

8. Databeskyttelse
Dine kontaktdata er registreret i vores system i forbindelse med et projekt som kunde, eller som anden
kontakt. Vi registrerer ingen følsomme persondata.
Du kan til enhver tid kontakte os og bede os om at slette dine oplysninger.
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Certifikat
Forsikringstager
HÖFLICH ApS
Sanders Forte 1
6400 Sønderborg
CVRnr. 31865247

Policenummer
59.0.07.000
Certifikatnummer
C44314

Forsikringsselskab
HDI Global Specialty SE
Udstedelsesdato
15-01-2019

Forsikringsår
2019

Ikrafttrædelsesdato
01-02-2019

Hovedforfald
1. januar

IDA Professionel Rådgiveransvarsforsikring
Beregningsgrundlag
Omsætning: kr. 1.500.000
Antal byggesagkyndige: 0
Helårlig pris ekskl. gebyrer

kr. 8.236

Dækningsomfang: Professionel Rådgiveransvarsforsikring
Sikret interesse
● Byggeri og anlæg (primær forsikringsrisiko)
Dækning
Professionel Rådgiveransvarsforsikring, inkl. Erhvervs- og
Produktansvarsforsikring

Forsikringssum
kr. 5.000.000 pr. skade, pr. år

Geografisk område
Europa
Undersummer for erhvervs- og produktansvar
Komponent og ingrediensdækning
Som valgt på forsikringen pr. skade og i alt pr. år
Pludselig forurening
kr. 2.000.000 pr. skade og i alt pr. år
Forebyggelse og fareafværgelse
kr. 1.000.000 pr. skade og i alt pr. år
Selvrisiko
Professionel Rådgiveransvarsforsikring kr. 10.000 pr. skade
Erhvervs- og produktansvar kr. 5.000 pr. skade
Retroaktiv dato
Forsikringen dækker skader/krav før ikrafttrædelse, forudsat at ingen forudgående krav er kendt og at
en ”no-claim erklæring” kan underskrives af sikrede inden ikrafttrædelse.
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Certifikat
Betingelser
IDA Professionel Rådgiveransvarsforsikring - version 2019. Se betingelserne på IDAs hjemmeside.
Klausuler
Bygningssagkyndige/godkendte energikonsulenter (når dette er tilvalgt)
Denne forsikring er udvidet til at dække sikredes ansvar for udarbejdelse af energirapport jf. Lov om
energimærkning.
Forsikringen dækker med kr. 2.500.000 pr. beskikket energikonsulent pr. år, hvad angår de
energikonsulenter, for hvem HDI Global Specialty SE har afgivet erklæring til Energimærkesekretariatet.
Selvrisikoen udgør kr. 35.000 pr. skade og pr. udarbejdet energirapport (energimærke).
Forsikringen er for den af denne klausul omfattede risiko udvidet til at dække sikredes ansvar i indtil 5 år
efter udarbejdelsen af hver enkelt energirapport.
Forsikringen dækker ikke ansvar for udarbejdelse af tilstandsrapporter, når disse rapporter er udarbejdet før
den dato, pr. hvilken HDI Global Specialty SE har afgivet erklæring om forsikring til
Energimærkesekretariatet for den enkelte beskikkede energikonsulent.
Bemærkninger

Skadehåndtering
Enhver form for skadebehandling foretages af:
HDI Global Specialty SE
Indiakaj 6, 1. sal
2100 København Ø.
Claim.dk@hdi.global
Telefon nr. 3336 9595

Dette certifikat erstatter et eventuelt tidligere udstedt certifikat.
Prisen på nærværende certifikat er fastsat på baggrund af den salgskanal, der benyttes. Hvis der i perioden
ændres salgskanal, forbeholder ADIS A/S sig ret til, at ændre prisen i overensstemmelse hermed.
Denne forsikring er en del af en puljeordning hos ADIS A/S.
Databeskyttelse
ADIS A/S’ medarbejdere er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en kunde, som
ADIS A/S modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, medmindre andet
åbenlyst fremgår af omstændighederne.
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