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Allerød Vagtservice ApS 

1. Anvendelse af forretningsbetingelser 
1.1. Nærværende særlige forretningsbetingelser finder anvendelse i 
forhold mellem Kunden og Allerød Vagtservice ApS (i det følgende 
omtalt ’AV’), der vedrører indkøbsservice, medmindre andet er skrift-
lig aftalt. 
1.2. Udover nærværende forretningsbetingelser gælder de alminde-
lige forretningsbetingelser. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem 
de to har nærværende forrang. 
1.3. Såfremt forretningsbetingelserne på visse punkter måtte stride 
mod gældende lov i Danmark, påvirker dette ikke forretningsbetin-
gelsernes øvrige gyldighed. 
 
2. Aftalen 
2.1. En skriftlig aftale mellem Kunden og AV vil altid have forrang i 
forhold til indholdet i nærværende forretningsbetingelser. 
2.2. Allerød Hjemmeservice ApS er et binavn for Allerød Vagtservice 
ApS. Uanset om aftalen med Kunden indgås under navnet Allerød 
Hjemmeservice ApS er der tale om en aftale med AV. 
2.3. Kunden er bundet af aftaler om udførelse af serviceydelser, her-
under mundtlige aftaler, som Kunden indgår med AV eller dennes 
medarbejdere, medmindre Kunden senest 4 timer før en aftale skal 
begynde, ved henvendelse pr. telefon eller e-mail til AV, annullerer 
aftalen. 
2.4. AV kan aflyse aftaler frem til tidspunktet for aftalens begyndelse 
ved at orientere Kunden pr. telefon, talebesked, SMS eller e-mail. 
 
3. Priser 
3.1. Hvis anden skriftlig aftale ikke foreligger, vil de timesatser være 
gældende, som AV til enhver tid offentliggører på sin hjemmeside. 
3.2. Hvis anden skriftlig aftale ikke foreligger, er AV berettiget til at 
opkræve genetillæg efter de satser, som AV til enhver tid offentliggø-
rer på sin hjemmeside, for arbejde udført i aften- og nattetimer samt 
lørdage, søndage og helligdage. 
3.3. Gældende priser inklusive moms offentliggøres på hjemmesiden 
www.allerod.dk. AV kan uden varsel ændre disse satser. Forhøjelse 
af satser vil først være gældende for aftaler, der indgås efter prisæn-
dringen. Prisændringer vil ikke få virkning for skriftlige aftaler med 
Kunden, hvor der er aftalt en fast pris, medmindre der i aftalen frem-
går, at prisen for aftalen følger listeprisen. 
 
4. Tidsforbrug 
4.1. AV fakturerer arbejde udført efter faktisk timeforbrug.  
4.2. Hvis indkøbsservice foretages før en anden aftale, starter tiden 
ved ankomst til den første butik, der skal handles i, og fortsætter ind-
til varerne er afleveret hos Kunden. 
 
5. Udlæg 
5.1. Udgifterne til at indkøbe Kundens varer skal betales af Kunden, 
enten ved aflevering af varerne ved elektronisk betaling til AV af det 
eksakte beløb, jf. kasseboner, eller ved fakturering. 
5.2. Såfremt betaling for varekøb afregnes ved afleveringen af va-
rerne, fremgår betalingen ikke af Kundens faktura. 
5.3. Såfremt summen af akkumulerede udlæg for Kundens indkøb 
overstiger kr. 500, kan AV forlange de foreløbige udlæg afregnet før 
yderligere udlæg foretages, eller AV kan forlange indbetaling af et à 
conto beløb. 
5.4. Kunden modtager de originale kasseboner. AV’s medarbejder ta-
ger et foto af kassebonerne til dokumentation. 
5.5. Kunden kan undtagelsesvis forudbetale udgifterne til indkøb 
kontant til AV’s medarbejder, der afregner evt. byttepenge til Kunden 
ved aflevering af varerne og kassebonen. 
 

6. Fakturering 
6.1. Medmindre andet på forhånd er aftalt med Kunden, faktureres 
indkøbsydelser, udført i en specifik kalendermåned, herunder udgif-
ter til indkøb, som ikke allerede er afregnet, ved udgangen af pågæl-
dende måned. 
6.2. Herudover gælder i øvrigt de almindelige forretningsbetingelser 
vedrørende fakturering, betaling og frister. 
 
7. Varernes kvalitet og udløbsdato 
7.1. AV indkøber Kundens varer i de(n) butik(ker), som er aftalt med 
Kunden. Kan varen/varerne ikke findes i de(n) pågældende butik(ker) 
og er det ikke aftalt, at medarbejderen må handle et andet sted, bli-
ver pågældende vare(r) ikke indkøbt. Kunden skal betale for indkøbs-
service selvom en, flere eller alle de ønskede varer ikke kan findes i 
de(n) butik(ker), Kunden ønsker varen/varerne indkøbt i. 
7.2. AV skal kontrollere sidste anvendelsesdato ved indkøb af daglig-
varer og om emballagen er intakt. Herudover hæfter AV ikke for va-
rernes kvalitet og/eller holdbarhed. 
7.3. Kunden hæfter for varerne fra de er indkøbt til de afleveres hos 
Kunden. AV er uden ansvar for beskadigelser på varer under trans-
porten fra butikken til Kunden, med mindre AV’s medarbejder har 
handlet groft uansvarligt. 
7.4. Hvis AV har indkøbt forkerte varer, er Kunden ikke forpligtet til 
at tage imod og betale for disse varer. Accepterer Kunden derimod 
varerne, er Kunden samtidig pligtig at betale udgiften for varerne. 
7.5. Det påhviler Kunden at kontrollere om Kunden har modtaget de 
korrekte varer, når varerne afleveres hos Kunden. Kunden kan ikke 
herefter påklage evt. fejl eller mangler. 
 
8. Skriftlige indkøbssedler 
8.1. Kundens ønsker til indkøb skal være skriftlig, enten via e-mail til 
AV eller i form af en tydelig (evt. håndskrevet) indkøbsseddel. 
8.2. Ved mulighed for valg af farver, størrelser, mængder eller andet 
skal dette tydeligt angives. 
8.3. Ved afhentning af receptpligtig medicin på apotek skal indkøbs-
sedlen udfærdiges som en skriftlig engangsfuldmagt til AV. 
 
9. Opbevaring af personfølsomme oplysninger 
9.1. Hvis Kunden oplyser sit personnummer i forbindelse med fuld-
magt til afhentning af receptlig medicin på apotek, jf. pkt. 8.3., skal 
fuldmagten enten afleveres til apoteket – og ikke udleveres til AV’s 
medarbejder igen – eller returneres til kunden sammen med varerne. 
9.2. AV opbevarer ikke indkøbssedler, herunder fuldmagter, der in-
deholder personfølsomme oplysninger. Hvis der tages foto af en kas-
sebon, der indeholder personfølsomme oplysninger, jf. pkt. 5.4., skju-
les disse oplysninger i billedfilen. 
 
10. Ansvar for smitte 
10.1. AV’s medarbejder skal følge de retningslinjer for afstand og 
håndhygiejne, som anbefales af de(n) butik(ker), der handles i, og de 
almindelige vejledninger fra sundhedsmyndighederne. 
10.2. AV er ikke forpligtet til at afspritte eller rengøre varer, der er 
indkøbt. 
 
11. Gyldighed 
11.1. Nærværende særlige forretningsbetingelser er gældende fra 
24. juni 2020 og indtil de måtte blive erstattet af nye forretningsbe-
tingelser. Tidligere versioner af forretningsbetingelser vedrørende 
indkøbsservice udgår. 
 


