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Priser 
Et prisoverslag på en opgave er altid gratis og uforpligtende hos mig. 
 

• Priser 2021: 
• Timeløn 336 kr./t + moms kl. 7-17 (420 kr. inkl. moms) 
• Timeløn +30 % i andre tidsrum og dage 
• Servicebil 80 kr. + moms pr. påbegyndt dag/opgave (dækker kørsel til og fra, ikke 

arbejdsløn) 
• Arbejdskørsel 3,56 kr. + moms pr. kørte kilometer 
• Bortskaffelse af affald 137 kr. + moms pr. kørsel t/r til genbrugsplads 

• Afbestilling: 
• Eventuel afbestilling skal ske hurtigst muligt. Hvis materialer er bestilt eller indkøbt, 

forbeholder Handyman Finn Kaastrup sig ret til at fakturere den returkommission, 
der skal betales til materialeleverandører 

• Kan materialerne ikke tilbageleveres er det kunden, der hæfter for dem 
• Værktøj: 

• Handyman Finn Kaastrup medbringer almindeligt håndværktøj, haveredskaber og 
trailer, inkluderet i timeprisen. Forbrug af masker, klinger, kæder, bor o. lign. 
påføres fakturaen 
 

Generelle vilkår 
Som udgangspunkt faktureres for den tid og de kilometer, der bruges på opgaven. 
Det betyder at man betaler timepris fra bilen pakkes og til bilen er hjemme igen. Der 
beregnes almindeligvis 1/2 time pakning og transport i forbindelse med en opgave 
 

• Ved længerevarende regulært vikararbejde kan der efter aftale arbejdes på andre 
vilkår. Indebærer opgaven ude-overnatninger eller er den på anden måde speciel, 
giver Jeg gerne et tilpasset tilbud 

• Betalingsfrist: 
• Privatkunder: 8 dage netto 
• Erhvervskunder: 14 dage netto 
• Herefter tilskrives rente efter gældende lovgivning 

• Ved afbestilling så tæt på starttidspunktet at det afstedkommer tabt 
arbejdsfortjeneste, faktureres et rimeligt beløb i forhold til den bookede periode og 
det konkrete tab 

• Handyman Finn Kaastrup kan uden ansvar ophæve en indgået aftale fx ved 
sygdom, problemer med bilen eller force majeure 

• Det påhviler erhvervskunder at sikre at arbejdstilsynets krav til sikkerhed kan 
overholdes og bliver overholdt 

• Handyman Finn Kaastrup forbeholder sig retten til, til enhver tid, at opløse 
arbejdsforholdet, hvis opgaven eller arbejdsbetingelserne skønnes urimelige 
Skyldes dette manglende opmærksomhed omkring sikkerhed faktureres fuldt ud for 
den bookede periode 

• Pauser er selvbetalt frokostpause. Kunden betaler 5 minutter per time 
• Broer og færger betales af kunden 
• Udgifter i forbindelse med parkering betales af kunden 
• Der forventes fri adgang til vand og el 

 


