Kundeaftale
mellem
Kunde/firma:
Adresse og telefon:
E-mail:

_________________________________________________

CVR nr.:
EAN nr. (offentlig virksomhed):
og
Teknik & Design Freelancebureau
Nørre Voldgade 12
1358 København K
Kunden ønsker at (navn)
(i det følgende kaldet
freelanceren), der er ansat af Teknik & Design, stilles til rådighed for kunden med
henblik på udførelsen af nedennævnte arbejdsopgaver.
Beskrivelse af opgaven, herunder evt. afleveringsfrister og udnyttelses-rettigheder:

Startdato for aftalen:

Afslutningsdato for aftalen:

Ved fast timebetaling:
Den aftalte timepris er kr.

Ekskl. moms

Inkl. moms

Momsfri

Ved timebetaling udarbejder freelanceren en timeopgørelse, der godkendes af kunden.
Såfremt jobbet har varighed ud over en uge godkendes freelancerens arbejdstimer af kunden
uge for uge. Såfremt den aftalte pris er momsfri, og SKAT efterfølgende afgør, at prisen skal
tillægges moms, accepterer kunden at betale momsbeløbet.
Blanket nr. 1

Ved fast pris for opgaven:
Den aftalte pris er kr.

Ekskl. moms

Inkl. moms

Momsfri

Såfremt den aftalte pris er momsfri, og SKAT efterfølgende afgør, at prisen skal tillægges
moms, accepterer kunden at betale momsbeløbet.
Ved aconto beløb/ratebetaling:
Der er aftalt følgende nærmere vilkår vedrørende betaling:
Kunden faktureres for: Materialeudgifter

Kørsel

Opgaven udføres: Hjemme

Aftales løbende med kunden

Hos kunden

Ophavsret til produktet tilhører: Kunden

Freelanceren

Supplerende oplysninger vedr. ophavsret:

Betaling med frigørende virkning kan alene ske til:
Teknik & Design Freelancebureau, Nørre Voldgade 12, 1358 København K, som fremsender
faktura, når opgaven er afsluttet, med mindre andet er aftalt.
Betalingsbetingelser: 15 dage fra fakturadato, derefter beregnes 2% i renter pr. påbegyndt
måned.
Særlige vilkår:
Teknik & Designs ydelse i relation til denne kundeaftale er at sammenligne med et
vikarbureaus, og det er derfor alene kunden, der har instruktions- og tilsynsbeføjelsen med
freelanceren i kundeaftalens løbetid. Det er endvidere op til kunden, forud for indgåelsen af
denne kundeaftale, at træffe de nødvendige aftaler med freelanceren om opgavernes
tilrettelæggelse, samt at vurdere, om freelanceren er egnet til at udføre de anførte
arbejdsopgaver, idet Teknik & Design ikke foretager nogen vurdering heraf.
Teknik & Design er ikke ansvarlig over for kunden for fejl, forsømmelser eller misligholdelse
begået af freelanceren, ligesom det tilkommer kunden og ikke Teknik og Design endeligt at
bære ethvert tab, som freelanceren måtte påføre en tredjepart i forbindelse med udførelsen
af arbejdet for kunden.

__________________________
Dato
Kundens underskrift

____________________________
Underskrift Teknik & Design

