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1. Disse handelsbetingelser gælder alle arbejde gennemført for individer, organisationer eller firmaer (herefter 
kaldt ‘klient’) af David Allington (herefter kaldt ‘leverandør’). 

2. Klienten er ikke forpligtet til at tilbyde leverandøren arbejde; ligeledes er leverandøren ikke forpligtet til at 
acceptere arbejde tilbudt af klienten. 

3. Levendøren leverer de services som gensidigt aftales og bekræftes af klienten enten i skrift eller verbalt. 
4. Arbejdet bliver udført uden opsyn og på tidspunkter og steder bestemt af leverandøren og med leverandørens 

egne udstyr. 
5. Leverandøren bekræfter, at han er ansvarlig for betaling af eget skat forpligtelser og moms (hvis gældende) 

og har ikke krav på fordele, som klientens medarbejde har. 
6. Leverandøren skal deltage i møder med klienten, hvis disse betragtes som nødvendige. Leverandørens tid og 

eventuelt transportudgifter bliver betalt af klienten. 
7. Klienten skal refundere leverandøren for aftalte udgifter som ikke dækkes af de normale udgifter, der opstår i 

arbejdet. 
8. Klienten skal betale leverandøren en per time pris ELLER per side pris ELLER en aftalte pris for arbejdet, plus 

moms (hvis gældende). 
9. Det udførte arbejde skal leveres på eller inden det aftalte leveringstidspunkt, til den aftalte pris, som er 

baseret på den beskrivelse af arbejdet givet af klienten. 
10. Hvis dog, når opgaven er modtaget af leverandøren eller ved et tidligt tidspunkt i arbejdet, det bliver klart, at 

opgaven indebærer markant mere arbejde end aftalt i starten, må leverandøren genforhandle prisen og/eller 
fristen for det udførte arbejde. 

11. Ligeledes, hvis i løbet af leverandørens arbejde, yderligere opgaver bliver stillet af klienten, må leverandøren 
genforhandle prisen og/eller fristen for det udførte arbejde. 

12. Hvis opgaven strækker sig over en længere periode (fx længere end en måned), må leverandøren fakturere 
periodisk for de udførte dele af arbejdet. 

13. Indhold lavet af leverandøren som en del af arbejdet bliver eget af klienten og høre til dens ophavsret, med 
mindre andet er aftalt. 

14. Opgaven og arbejdet er fortroligt og kan ikke vides af andre end klienten uden klientens mundtlig eller skriftlig 
tilladelse. 

15. Leverandøren garanterer, at arbejde som bliver underleveranceret på vegne af klienten, bliver gennemført til 
samme standard, frister og pris, og med samme betingelser og fortrolighed. 

16. Hvis leverandørens arbejde ikke er til den aftalte standard, skal leverandøren korrigere dette på egen tid og 
bekostning. 

17. I tilfælde hvor en karakter er givet for det endelige arbejde, forstår klienten, at leverandøren ikke er ansvarlige 
for karakteren eller yderligere konsekvenser af karakteren. 

18. Klienten forstår, at leverandørens arbejde er en form for rådgivning og den endelige beslutning og ansvar 
ligger hos klienten. 

19. Medmindre andet er aftalt i starten, skal betaling ske inden for 30 dage efter fakturaens afsendelsesdato. 
20. Klienten og leverandøren må beholde information (fx kontaktoplysninger) som er nødvendigt. Begge to må se 

den andens oplysninger for at sikre, at disse er relevante og korrekte. 
21. Enten klienten eller leverandøren har ret til at annullere aftalen for services, hvis der er en alvorlig bryd i 

betingelserne. 
22. Hvis leverandøren har lavet en betydelig indsats til opgaven, er han/hun berettiget til at modtage en gratis 

kopi af opgaven. 
23. Leverandøren må bruge klientens navn og feedback i hans/hendes promoveringsmaterialer. 
24. Denne aftale hører under dansk lov, og både leverandøren og klienten er enig i at være subjekt til det danske 

juridiske system. 


