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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 vagtservice, medmindre andet er skriftlig 
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. Basisprisen for et udkald til tryghedsvagt eller tilsyn af Kundens 
bolig er inkl. 15 minutter på tilsynsadressen. Basisprisen kan tillægges 
et gebyr for køreafstanden fra AV’s forretningssted til adressen for 
tilsynet og/eller et gebyr for bestilling af ydelsen med kort varsel. 
Gældende gebyrer oplyses på forlangende. 
4.2. Tid anvendt udover 15 minutter ved et vagtudkald faktureres ef-
ter gældende timesatser med evt. genetillæg, jf. pkt. 3. 
 
5. Forudbetaling for akut tilsyn 
5.1. Hvis en kunde, som ikke allerede er kunde hos AV, bestiller et 
tilsyn eller en tryghedsvagt, der umiddelbart skal ekspederes med det 
samme, kan AV kræve, at Kunden forudbetaler hele eller dele af pri-
sen for opgaven.  
 
6. Opgaver ved tilsyn af bolig 
6.1. Vagtens opgave ved tilsyn af Kundens bolig omfatter kontrol af 
tilgængelige vinduer og døre i stueetage og kælderhøjde samt udven-
dig kontrol af skallen i almindelighed. 
6.2. Vagten undersøger for brudmærker, vejrskader eller andre be-
skadigelser på ejendommen. 

6.3. Vagten tilser om der er andre tegn på, at uvedkommende har 
haft adgang til Kundens grund. 
6.4. Tilsynet inkluderer ikke kontrol af de dele af Kundens ejendom 
og grund, hvortil der ikke umiddelbart er adgang via en almindelig 
adgangsvej. Vagten forcerer ikke låger, hegn, gitre, beplantning eller 
andet for at få adgang til ejendommen eller dele heraf. 
6.5. Medmindre det er udtrykkeligt aftalt, at vagten skal gå indenfor 
i Kundens bolig, foretages der udelukkende et udvendigt tilsyn. 
 
7. Opgaver ved tryghedsvagt 
7.1. Når en Kunde rekvirerer AV til at foretage et tryghedstilsyn hos 
en person, som Kunden er pårørende til, består vagtens opgave i at 
køre til adressen og forsøge at opnå kontakt med beboerne på adres-
sen. 
7.2. Hvis personen træffes hjemme, oplyser vagten formålet med 
henvendelsen samt navnet på den person, som har rekvireret opga-
ven. Hvis personen ikke træffes hjemme, lægger vagten en seddel i 
postkassen med en opfordring til at rette henvendelse til rekvirenten. 
7.3. Inden adressen forlades orienteres Kunden om vagtens observa-
tioner pr. telefon, evt. ved indtaling af telefonbesked. Træffes Kun-
den ikke pr. telefon og er det ikke muligt at indtale en besked, orien-
teres Kunden efterfølgende pr. e-mail. 
7.4. Hvis vagten antræffer en person, som er faldet og ikke ved egen 
kraft kan komme på benene igen, må vagten kun bistå med løft, hvis 
vagten selv vurderer det ansvarligt. Hvis vagten vurderer det nødven-
digt at rekvirere assistance fra hjemmeplejen eller ambulance for at 
hjælpe vedkommende, betaler Kunden for den tid, vagten må vente 
på at opgaven kan overdrages til plejer eller redningspersonale. 
 
8. Reaktion på observationer 
8.1. AV skal altid orientere Kunden om observationer under tilsyn, 
som AV vurderer relevante i forhold til opgaven. 
8.2. Det er ikke AV’s ansvar at rekvirere skadeservice eller anmelde 
indbrud, indbrudsforsøg eller hærværk, men blot at orientere Kun-
den om evt. skader, vagten har observeret. 
8.3. AV rekvirerer kun politiet hvis der er mistanke om et igangvæ-
rende indbrud eller indbrudsforsøg, eller hvis vagten vurderer, at po-
litiets øjeblikkelige udrykning i øvrigt er påkrævet. 
8.4. AV har ret til, uden forudgående tilladelse fra Kunden, at an-
melde forhold på Kundens ejendom, som vagten vurderer, kan være 
i strid med Straffeloven eller andre love, herunder tillige forhold, som 
Kunden evt. selv måtte være impliceret i. 
8.5. Hvis vagten under et tilsyn mistænker at en person på adressen 
er i umiddelbar fare for liv eller helbred, eller hvis vagten mistænker, 
at en beboer kan ligge død i boligen, må vagten rekvirere politi, am-
bulance eller anden bistand før Kunden orienteres. 
8.6. Kunden skal altid orienteres såfremt der har været rekvireret po-
liti eller ambulance i forbindelse med et tilsyn, evt. efterfølgende. 
 
9. Uniform og vagtkort 
9.1. AV’s medarbejder skal bære uniform i forbindelse med udførelse 
af vagtydelser. 
9.2. På forlangende fra beboere på ejendommen, hvor der udføres 
tilsyn, skal vagten forevise sit vagtautorisationskort. 
 
10. Gyldighed 
10.1. Nærværende særlige forretningsbetingelser er gældende fra 
24. juni 2020 og indtil de måtte blive erstattet af nye forretningsbe-
tingelser. Tidligere versioner af forretningsbetingelser vedrørende 
vagtservice udgår. 


