Forretningsbetingelser for Nielsenengineering.dk
CVR: 41592907
Generelt
1. Nærværende betingelser er gældende for alle aftaler, hvor Nielsenengineering.dk sælger en ydelse, med
mindre andet er aftalt og fastholdt skriftligt.
Fortrolighed
1. Nielsengineering.dk udviser fuld diskretion og fortrolighed med hensyn til kundens interne forhold, og
dette gælder også efter aftalens ophør.
2. Med mindre andet er skriftligt aftalt er Nielsenengineering.dk berettiget til at offentliggøre eksistensen og
formen af samarbejdet, på egen hjemmeside samt overfor øvrige samarbejdspartnere.
Privatlivs- og persondatapolitik
1. Nielsenengineering.dk forpligter sig til at efterleve EU’s persondataforordning af 25. Maj 2018.
Priser og Betalingsbetingelser
1. Betalingsfristen er 14 kalender dage efter modtagelse af faktura.
2. Tilbud fra Nielsenengineering.dk er gældende i 30 kalenderdage
3. Alle priser oplyst af Nielsenegineering.dk er ekskl. Lokaleleje, overnatning, materialer/print, samt
omkostninger til evt. broafgift.
4. Kørsel afregnes med til statens takster for befordring såfremt afstand fra bopæl til kunde udgør mere end
2x 25 km dagligt.
5. Nielsenengineering.dk udfører opgaver efter fast pris jvf. individuelle kundeaftaler. Afregning sker efter
faktisk afholdt timeforbrug, og faktureres bagud månedsvis.
6. Ved forsinket betaling er Nielsenengineering.dk berettiget til at opkræve morarenter med 2 % af
fakturabeløbet pr. påbegyndt overskredne måned.
7. Ved rådgivningsopgaver kan kunder købe et “klippekort” på hele timer, dvs. 8, 16, 24 eller 50 timer.
Således er timeforbruget på forhånd aftalt ligesom rabatten på timehonoraret (afhængig af klippekortets
størrelse).
8. Et klippekort betales forud dvs. før opgaven påbegyndes, og udstedes til en navngiven medarbejder eller
til afdelingen/virksomheden. Ubrugte klip refunderes ikke. Et klippekort gælder 1 år fra den dag, hvor
fakturaen er betalt.
Ansvar
1. Nielsenenginnering.dk kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af samarbejdet
eller rådgivningen.
2. Det påhviler kunden selv at sikre, at de aktiviteter, der iværksættes som følge af konsulentstøtten, ikke er i
strid med loven og med virksomhedens politikker mv.
3. Der gives ingen garantier for virkning og resultat af rådgivningen, da ansvaret for implementering af råd
og handlinger alene ligger hos kunden.
Fortrolighed
3. Nielsengineering.dk udviser fuld diskretion og fortrolighed med hensyn til kundens interne forhold, og
dette gælder også efter aftalens ophør.
4. Med mindre andet er skriftligt aftalt er Nielsenengineering.dk berettiget til at offentliggøre eksistensen og
formen af samarbejdet, på egen hjemmeside samt overfor øvrige samarbejdspartnere.
5. Tvist
1. I tilfælde af tvistigheder, skal retten i Sønderborg være aftalt værneting.
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