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Forretningsbetingelser 
 

• Betalingsbetingelser er netto 8 dage. 
• nood. har pr. januar 2020 følgende timepriser 

o Rådgivning/strategi: 1.450 DKK 
o Senior AD: 1.250 DKK 
o DTP: 1.000 DKK 
o Projektledelse: 1.100 DKK 
o Diverse ydelser: 1.100 DKK 

• Alle opgaver faktureres løbende, hvis ikke andet er angivet i tilbuddet.  
• Ved tilbud over 40.000 DKK faktureres 40% af den samlede ordresum samtidig med fremsendelse af 

Ordrebekræftelse. 
• Alle faktura skal betales med den aftalte betalingsfrist fra fakturadato. Ved forsinket eller 

manglende betaling, forbeholder nood. sig retten til at påføre et særligt kompensationsgebyr 
pålydende 100 DKK.  

• Det er ved kundens udtrykkelige eller stiltiende accept af vores forretningsbetingelser aftalt 
morarente pålydende 4,50% pr. påbegyndt måned for alle forfaldne fordringer. 

• Under produktion af elementer er der standard indlagt 2 korrekturrunder, (hvis ikke andet er aftalt i 
Ordrebekræftelsen) i forbindelse med udarbejdelse af hjemmeside, brochure eller andet produkt, 
hvor kunden har mulighed for at kommentere på indholdet. 

• Ønskes en yderligere korrekturrunde er dette som udgangspunkt muligt, men der vil blive faktureret 
det forbrugte timeforbrug af 1.100 DKK pr. time. 

• Ved godkendelse af forelagt materiale er kunden ansvarlig for indholdet - herunder 
rettighedsmæssige forhold, der vedrører produktionen, samt øvrige juridiske forhold omkring det 
omfattede produkt.  

• Priserne i tilbuddet/oplæg/ordrebekræftelse er som udgangspunkt forudsat af, at 
opgaven(opgaverne) kan udføres kontinuerligt. I tilfælde af, at produktionen afbrydes/udskydes fra 
kundens side, forbeholder nood. sig retten til, at i særlige tilfælde at pålægge et nyt opstartsgebyr 
på opgaven. 

• Ved udvalgte projekter gøres brug af MIRO, som er en online kommunikationsplatform, som kunden 
introduceres til og som bruges til at håndtere korrektur på større opgaver. 

• nood. anbefaler ud fra erfaring, at kommunikation vedr. en opgave med fordel kan ske med én 
udvalgt medarbejder hos kunden, så modsigende korrektur undgås.  

• Hvis ikke andet er aftalt tillader nood. sig, at bruge alle udviklede elementer i egen markedsføring. 
Ligeledes at tagge samt henvise til kunden og dennes sociale medie kanaler. 

• Hvis ikke andet er aftalt senest ved fremsendte af ordrebekræftelse har nood. ret og mulighed for 
at skrive kreditering på det materiale der udvikles fx hjemmeside, brochure, annoncer ect. 
Kreditering vil typisk være: Design and powered by nood. Ejendomsbranchen brandingbureau. 

• Der tages forbehold for ændringer i oplyste eksterne omkostninger (eksempelvis tryk, fotografi 
mv.). 

• Webløsninger bliver udviklet i anerkendt CMS-system og understøtter følgende browsere i nyeste 
version: Google Chrome, Safari. 

• Websitet leveres responsivt og tilpasser sig derfor til desktop, tablet og mobil. Da der kontinuerligt 
kommer nye formater og softwareopdateringer til disse enheder, kan nood. ikke tilsikre, at 
løsningen viser sig optimalt på ny teknologi. 

• Ved udvikling og levering af hjemmesider fra nood. er det obligatorisk at der tilknyttes en 
Vedligeholdelsesaftale der som udgangspunkt faktureres forud 12 måneder (1.500 DKK pr. måned). 
Aftalen sikrer optimal driftsikkerhed og undgå unødig nedetid. Aftalen kan altid opsiges hvis kunden 
fx ønsker at lukke hjemmesiden ned.  
Aftalen indeholder: 

o Løbende basic SEO optimering 
o Hosting af domæne 
o Webhotel 
o Løbende opdatering og tilpasning af plugins mv. 
o Telefonisk support 
o Sikkerhedsovervågning ifht. hackerangreb mv. 


