
Aftaleseddel mellem: 
 
Navn på forbruger: 

 
              Adresse: 

 
Postnr./by: 

 
              Tlf. arbejde: 

Privat: Mobil: Fax./E-mail: 

 
Navn på håndværker/virksomhed: 

 
              Adresse: 

 
Postnr./by: 

 
              Tlf. arbejde: 

Privat: Mobil Fax./E-mail: 

 
 
 
 
Arbejdets art og omfang: 
 
Diverse aftalte 
opgaver: 

 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 

Særlige bestemmelser, - herunder om forbrugeren selv skal udføre dele af arbejdet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pris for udførelse af arbejdet inkl. moms  
1. Fast pris 

Arbejdet udføres for en aftalt fast pris på __________ kr., jf. tilbud af _________ 

I forhold til det i tilbuddet angivne er der aftalt følgende ændringer til arbejdets 
omfang og vilkår: 

 
Materialer skal indkøbes og leveres af: _______________________________ 

2. Overslag 
Ved overslag skal virksomheden desuden udfylde pkt. 3.3, da den endelige 
regning vil skulle udspecificeres som der anført. 

Det anslås, at prisen for udførelse af arbejdet er_________________ kr., jf. 
overslag af________________. 

Overslaget er fastsat ud fra, hvad arbejdet skønnes at ville komme til at koste, 
men er ikke bindende. Såfremt virksomheden vurderer, at overslaget vil blive 
overskrevet væsentligt, er virksomheden forpligtet til snarest muligt at meddele 
forbrugeren dette. 

I forhold til det oprindelige overslag, er der aftalt følgende ændringer til arbejdets 
omfang og vilkår: 

 
Materialer skal indkøbes og leveres af: _______________________________ 

3. Overslag 
med loft Ved overslag skal virksomheden desuden udfylde pkt. 3.3, da den endelige 

regning vil skulle udspecificeres som der anført. 

Det anslås, at prisen for udførelse af arbejdet er_________________ kr., jf. 
overslag af________________.  

Overslaget er fastsat ud fra, hvad arbejdet skønnes at ville komme til at koste. 
Såfremt virksomheden vurderer, at overslaget vil blive overskrevet med 20 %  
excl. materialer, er virksomheden forpligtet til snarest muligt at meddele 
forbrugeren dette.  

Hvis et arbejde er planlagt til 30 timer, og overslaget overskrides med 20 pct. (6 
timer), og man f.eks. først ved halvvejs kan se at det løber op i 40 timer, betaler 
kunden for halvdelen dvs. 50 pct. af 30 timer. For de resterende 15 timer må der 
tillægges højst 20 pct. i arbejdstid. 

Såfremt man allerede efter 5 timer har opdaget at overslaget overskrides, vil de 
første 5 timer afregnes normalt, og de sidste 25 timer afregnes med max. Plus 20 
procent = 30 timer. 

Der afrundes til nærmest 10 pct. udført arbejde. 

 

 
Materialer skal indkøbes og leveres af: _______________________________ 



4. Efter 
regning Arbejdet udføres i regning. Har virksomheden afgivet et overslag udfyldes tillige 

pkt. 3.2. 

I overensstemmelse med de gældende bekendtgørelser om fakturering af bygge- 
og anlægsarbejder vil den endelige pris på regningen blive udspecificeret i A) 
Arbejdsløn, B) Materialeforbrug, C) Eventuelle underleverandører og D) Andre 
omkostninger.  

A) Arbejdsydelsen: Virksomheden kan efter fakturerings-bekendtgørelsen 
fakturere arbejdsydelsen efter enten medgået arbejdstid (arbejdstimer) eller 
udbetalt arbejdsløn (f.eks. akkordarbejde). 

Såfremt arbejdsydelsen i denne sag bliver faktureret efter arbejdstimer, oplyser 
virksomheden følgende timepriser: 

• Svende: _____________________ kr. 
• Elever: ______________________ kr. 

• Andre: ______________________ kr. 

Aflønning sker i h.t. de til enhver tid gældende lovregler på området og de for 
faget gældende overenskomster. 

B) Materialeforbrug med angivelse af mængder og priser pr. enhed. 

C) Der påregnes anvendt underleverandører.  q Ja       q Nej 

D) Andre omkostninger der må påregnes: (sæt kryds) 
  Stillads ___________________________________ kr./dag 

  Lift ______________________________________ kr./dag 
  Bortkørsel af affald ________________________ kr. pr. 

  Andet ___________________________________ kr. 
             ___________________________________ kr. 

             ___________________________________ kr. 
             ___________________________________ kr. 
 

4. Betalingsbetingelser: 

Parterne har aftalt, at betaling skal ske således: 

Ved for sen betaling påløber der renter og gebyrer i henhold til rentelovens regler. 

 

5. Påbegyndelses- og færdiggørelsestidspunkt: 

• Arbejdet skal påbegyndes den: ________________ 

• Arbejdet forventes færdiggjort senest den ______________ 



Viser det sig, at færdiggørelsestidspunktet ikke kan overholdes, skal virksomheden orientere 
forbrugeren herom og oplyse om det ændrede færdiggørelsestidspunkt. 

Der er berettiget til afslag i prisen ved. 20 procent overskridelse, der kan henføres til virksomhedens 
forhold. Afslaget fastsættes til 5 pct. samt 1 pct. ekstra for hver overskridelse over 20 procent. 

 

6. Arbejdsplan, adgang m.v.: 
• Der påregnes anvendt ______________ arbejdsdage. 

• Arbejdet vil blive udført i tidsrummet mandag til torsdag fra kl. _______ til kl. _______ og fredag 
fra kl. _______ til kl. _______ 
• Forbrugeren skal sikre virksomheden adgang til arbejdsstedet i det aftalte tidsrum, og snarest 
orientere om mulighederne for strøm- og vandforsyning m.v. 
• Håndværkerne har i ovennævnte tidsrum adgang til toilet på stedet.  q ja     q  nej 

• Håndværkerne har i ovennævnte tidsrum adgang til spiseplads på stedet.  q ja     q  nej  
• Der er udleveret ____ nøgle(r) til virksomheden. 

 

7. Fravær: 

I tilfælde af virksomhedens fravær p.g.a. medarbejderes sygdom eller ved anden fraværsgrund skal 
virksomheden snarest muligt meddele forbrugeren dette. 

 

8. Ændringer til arbejdet, hindringer eller lignende: 
• Såfremt forbrugeren ønsker ændringer i arbejdets omfang, skal der udformes en skriftlig 
tillægsaftale til denne aftale. 

• Såfremt der opstår uforudsete forhold, som har væsentlig betydning for det aftalte arbejde, 
herunder for tidsplan og pris, skal virksomheden snarest muligt meddele forbrugeren dette. 

• Parterne skal løbende holde hinanden orienteret om alt, der har relevans for det aftalte arbejde. 

9. Oprydning: 
• Virksomheden skal sørge for, at arbejdsstedet løbende holdes ryddet og fri for eget affald. 

• Bortskaffelse af virksomhedens byggeaffald påhviler ________________ 

10. Reklamation: 

Eventuelle reklamationer skal snarest muligt rettes til virksomheden. 

11. Eventuelt: 

12. Underskrifter: 

Sted:                                    Dato: 

_____________________________               __________________________ 
                    Virksomhed                     


