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1. Anvendelse af forretningsbetingelser 
1.1. Nærværende almindelige forretningsbetingelser finder anven-
delse i alle forhold mellem Kunden og Allerød Vagtservice ApS (i det 
følgende omtalt ’AV’), medmindre andet er skriftlig aftalt. 
1.2. Der gælder, i tillæg til nærværende almindelige forretningsbetin-
gelser, særskilte forretningsbetingelser for indkøbsservice samt for 
vagtydelser. 
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 24 timer før en aftale skal 
begynde, ved henvendelse pr. telefon, telefonbesked 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 hos Kun-
den, medmindre der foreligger en skriftlig aftale om, at et arbejdet 
ikke må overstige et nærmere aftalt tidsrum. 
4.2. Ved indgåelse af aftale om udførelse af bestemte arbejdsopgaver 
inden for et givent tidsinterval kan AV give et estimat over det for-
ventede tidsforbrug. Et sådant estimat er kun et indikativt prisover-
slag og AV er ikke bundet heraf. Alle opgaver udføres efter regning, 
jf. pkt. 4.1. Dette gælder også for faste, tilbagevendende aftaler om 
at udføre ensartede opgaver inden for et ens tidsinterval. 
4.3. Hvis der aftales udførelse af bestemte opgaver hos Kunden, og 
AV på forhånd har estimeret et forventet tidsforbrug for de planlagte 
opgaver, må AV højst fakturere 30 minutter mere end det ved afta-
lens indgåelse estimerede tidsforbrug. Skulle det vise sig ikke at være 
muligt for AV at udføre alle de planlagte og aftalte opgaver inden for 
det estimerede tidsforbrug, er AV berettiget til at reducere omfanget 
af opgaver, der udføres, efter bedste skøn således, at den estimerede 
tid højst overskrides med 30 minutter. 
4.4. Punkt 4.3., første punktum kan fraviges, hvis det under arbejdets 
udførelse aftales med Kunden, at Kunden accepterer det ekstra tids-
forbrug for at få alle planlagte opgaver udført. En sådan tilføjelse til 
aftalen kan være såvel skriftlig som mundtlig. 

5. Materialer 
5.1. Der faktureres et fast gebyr pr. arbejdstime for anvendelse af al-
mindelige materialer, som AV benytter i forbindelse med udførelse 
af almindelig rengøring og vinduespolering, dog ikke for havearbejde. 
Materialegebyret fremgår af hjemmesiden www.allerod.dk og kan 
ændres med 1 måneds varsel ved opdatering af hjemmesiden. 
5.2. Såfremt der skal anvendes særlige materialer, som AV fakturerer 
for, skal Kunden forinden være oplyst om, eventuelt mundtligt, at 
fakturering for anvendelse af særlige materialer kan forekomme. På 
Kundens anmodning skal prisen herfor oplyses. 
5.3. Anvendte materialer, jf. pkt. 5.1.-5.2., specificeres på Kundens 
faktura. 
5.4. Såfremt AV anvender materialer, herunder brændstof til plæne-
klipper og andet, stillet til rådighed af Kunden, har Kunden ikke krav 
på modregning af værdien af de anvendte materialer i prisen for ser-
viceydelsen. 
 
6. Fakturering 
6.1. Medmindre andet på forhånd er aftalt med Kunden, faktureres 
de leverede serviceydelser, udført i en specifik kalendermåned, ved 
udgangen af pågældende måned. 
6.2. For aftaler med Kunden, der omfatter enkeltstående opgaver, og 
hvor det ikke er aftalt med Kunden, at AV efterfølgende skal levere 
yderligere serviceydelser, vil fakturering almindeligvis finde sted 
umiddelbart efter arbejdets udførelse. 
6.3. Fakturering sker ved fremsendelse af e-mail til den af Kunden 
oplyste e-mailadresse til formålet. E-mail med faktura afsendes fra 
det af AV anvendte faktureringssystem som en vedhæftet PDF-fil. På 
kundens anmodning kan fysisk faktura, mod betaling af et gebyr, 
fremsendes pr. post. 
6.4. Kundens pligt til at betale forfaldne fakturaer bortfalder ikke, ej 
heller selvom fakturaen, uanset årsag, ikke kommer frem til Kunden. 
6.5. AV kan til enhver tid vælge at fakturere Kunden på skrift og levere 
en printet faktura til Kundens adresse. 
6.6. Ved Kundens fulde indbetaling af en faktura fra AV, anes aftale-
grundlaget, tidsforbruget og de anvendte satser for det pågældende 
arbejde som accepteret af Kunden. 
6.7. Pkt. 6.6. gælder dog ikke dersom AV efterfakturere for ydelser, 
som af den ene eller anden grund ikke var medtaget på en tidligere 
faktura, men som hidrører opgaver udført i den periode, den tidligere 
faktura omfattede. 
 
7. Betaling og frister 
7.1. Betaling af fakturaer fra AV kan kun ske med frigørende virkning 
ved digital pengeoverførsel i form af bankoverførsel til den af AV op-
lyste bankkonto eller ved betaling via MobilePay til det af AV oplyste 
MobilePay nummer eller ved anden digital betaling efter AV’s skrift-
lige anvisning. Kontant betaling af fakturaer til en af AV’s medarbej-
dere accepteres almindeligvis ikke. 
7.2. Hvis andet ikke er angivet, er betalingsfristen 8 dage fra faktura-
datoen. 
7.3. Ved overskridelse af betalingsfrister er AV berettiget til at op-
kræve rykkergebyrer og renter efter gældende regler og praksis for 
forbrugeraftaler. 
7.4. AV er berettiget til at overdrage enhver fordring imod Kunden til 
tredjemand (inkasso) med henblik på retslig eller udenretslig inddri-
velse, såfremt fuld betaling ikke er modtaget inden fristen i første på-
kravsskrivelse. Alle omkostninger til inddrivelse, herunder omkost-
ninger til inkasso samt evt. retsgebyrer, pålægges Kunden. 
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8. Nøgler og alarmkoder 
8.1. Hvis der udleveres nøgler til Kundens ejendom eller til en post-
kasse, skal AV og Kunden gensidigt udfylde en kvittering, hvor såvel 
AV som Kunden bekræfter, at nøglen/nøglerne er udleveret. 
8.2. AV er pligtig at opbevare Kundens nøgler i et aflåst nøgleskab på 
AV’s forretningsadresse, således at den enkelte nøgle ikke er marke-
ret med oplysninger om adressen, hvor nøglen kan anvendes. 
8.3. Ved bortkomst af nøgler er AV alene pligtig at erstatte værdien 
af en ny nøgle. AV er ikke pligtig at afholde udgifter derudover, som 
Kunden evt. måtte have til omstilling af låse eller fremstilling af andre 
nøgler. 
8.4. Hvis Kunden oplyser alarmkoder til AV med henblik på betjening 
af Kundens tyverialarm, er AV pligtig at opbevare sådanne koder på 
AV’s forretningsadresse på en måde så de ikke er tilgængelige for 
uvedkommende. 
8.5. Kunden er pligtig at informere AV om ændringer i alarmkoder. 
Hvis AV ikke er i stand til at udføre et aftalt arbejde og dette skyldes 
en ændring af alarmkoden, som AV ikke på forhånd er blevet orien-
teret om, er Kunden pligtig at betale for den bestilte ydelse, også 
selvom ydelsen ikke er blevet leveret. 
8.6. AV kan ikke holdes ansvarlig for Kundens evt. udgifter til alarm-
selskabet ved udløsning af en alarm og/eller fejlbetjening af alarmsy-
stemet, såfremt AV’s medarbejder har forsøgt at afmelde alarmen 
hos den kontrolcentral, der overvåger Kundens alarm, eller såfremt 
AV’s medarbejder har orienteret Kunden pr. telefon eller SMS om, at 
der er udløst en fejlalarm. 
8.7. AV kan ikke holdes erstatningsansvarlig for tab eller skader, som 
Kunden måtte lide som følge af uvedkommendes uberettigede ad-
gang til Kundens ejendom ved brug af nøgler og/eller afluring af 
alarmkoder, hvis AV ellers har opbevaret disse forskriftsmæssigt. 
 
9. Ansvar for skader 
9.1. Kunden må tåle et vist slid på malede eller lakerede overflader 
som følge af rengøring. Dette gælder også små mærker i gulve, lister 
og paneler fra anvendelse af støvsuger eller andre rengøringsmaski-
ner. 
9.2. Ved skader, som anmeldes til AV’s ansvarsforsikring, må Kunden 
afvente en evt. erstatningsudbetaling indtil udbetaling fra forsikrings-
selskabet har fundet sted. 
9.3. Kunden kan ingensinde holde AV erstatningsansvarlig for skader 
opstået som følge af force majeure. 
9.4. AV er berettiget til at modregne erstatninger til Kunden i for-
faldne fakturaer for udførte serviceydelser. 
 
10. Kvalitet 
10.1. AV udfører rengøring og havearbejde for Kunden med materia-
ler og udstyr, der almindeligvis er tilgængelige i en normal privat hus-
holdning, uagtet om materialer og udstyr medbringes af AV eller stil-
les til rådighed af Kunden. Kunden kan ikke forvente en rengørings-
stand, der kræver anvendelse af specialmaterialer eller specialudstyr. 
10.2. Såfremt Kunden ønsker at påklage kvaliteten af udført arbejde, 
skal Kundens indsigelse være skriftlig og skal indgives til AV inden på-
begyndelsen af en evt. ny aftale om levering af tilsvarende service-
ydelser. Kunden kan således kun påklage kvaliteten for den senest 
leverede ydelse af samme art, medmindre AV har givet Kunden med-
hold i klagen. 
10.3. Såfremt Kunden mere end én gang inden for en periode på tre 
måneder påklager kvaliteten af det udførte arbejde inden for samme 
type serviceydelser, er såvel Kunden som AV berettiget til uden varsel 
at ophæve evt. skriftlige aftaler om løbende levering af ydelser, uag-
tet om sådanne aftaler ellers måtte indeholde et opsigelsesvarsel. 
10.4. Ved tvister om arbejdets kvalitet kan en evt. rabat eller erstat-
ning til Kunden ingensinde overstige værdien af 30 minutters arbejde 
efter gældende timesatser for hver aftaledato, hvor kvaliteten påkla-
ges uanset den pågåede tid ved opgaven. 

11. Kontakt mellem Kunden og AV 
11.1. AV kontakter kunden via telefon og e-mail ud fra de kontaktop-
lysninger, Kunden stiller til rådighed. Kunden er pligtig til skriftligt at 
oplyse evt. ændringer i Kundens kontaktoplysninger til AV. 
11.2. Kunden kan kontakte AV pr. telefon til AV’s hovednummer in-
den for AV’s officielle telefontid, som fremgår på hjemmesiden 
www.allerod.dk. Aflysning af aftaler pr. telefon kan kun ske inden for 
dette tidsrum. 
11.2. Kunden kan kontakte AV via den generelle e-mail adresse, via 
e-mail adresser til specifikke medarbejdere, men aldrig ved at svare 
retur på e-mails, der er afsendt fra AV’s faktureringssystem. 
11.3. Indsigelser og klager fra Kunden skal altid sendes enten pr. an-
befalet brev til AV’s forretningsadresse eller via e-mail til AV’s gene-
relle e-mail adresse. 
 
12. Opbevaring af personfølsomme oplysninger 
12.1. AV indsamler og opbevarer visse personlige oplysninger om 
Kunden, herunder Kundens navn, fakturaadresse, adresse for arbej-
dets udførelse, telefon nummer til kontakt, e-mail til fakturering m.v. 
samt evt. navn og telefonnummer på pårørende eller andre kontakt-
personer hos Kunden. AV er pligtig at opbevare personfølsomme op-
lysninger i en sikret form således, at oplysningerne ikke kommer 
uvedkommende til kendskab. 
12.2. Ved samarbejdets ophør er AV pligtig at slette personfølsomme 
oplysninger om Kunden, bortset fra oplysninger, der indgår i AV’s 
bogholderi samt oplysninger, som AV pga. andre gældende regler og 
love er pligtig at opbevare i længere tid. 
12.3. AV skal på Kundens forlangende til enhver tid oplyse hvilke per-
sonfølsomme oplysninger, AV har registreret om Kunden. Dette gæl-
der også efter samarbejdets ophør. Hvis der ikke er sket ændringer i 
oplysningerne siden Kundens seneste forespørgsel, er det tilstrække-
ligt at AV tilkendegiver, at oplysningerne er uændrede. 
12.4. Hvis Kunden giver oplysninger til AV om f.eks. helbredsmæssige 
forhold, må AV ikke registrere specifikke oplysninger om diagnoser 
eller andet, men alene foretage en note om, at der kan være særlige 
helbredsmæssige hensyn at tage hos den pågældende kunde. 
 
13. Ansvar for smitte 
13.1. AV og AV’s medarbejdere er uden ansvar for Kundens evt. 
smitte med Corona-virus (COVID-19) eller andre vira, samt helbreds-
mæssige eller økonomiske konsekvenser heraf. 
13.2. Desuagtet evt. anvendelse af mundbind eller andre mere eller 
mindre effektive værnemidler imod vira og/eller bakterier, kan AV 
ikke garantere Kunden imod at pådrage sig smitte. 
13.3. AV kan ingensinde holdes økonomisk ansvarlig for sygdomme 
af nogen art, som Kunden måtte pådrage sig. 
13.4. AV kan ingensinde holde Kunden ansvarlig for AV’s medarbej-
deres evt. smitte med Corona-virus (COVID-19), ej heller selvom AV 
kan godtgøre, at medarbejderen har pådraget sig smitte i forbindelse 
med arbejde udført for Kunden. 
 
14. Gyldighed 
14.1. Nærværende almindelige forretningsbetingelser er gældende 
fra 1. december 2020 og indtil de måtte blive erstattet af nye forret-
ningsbetingelser. Tidligere versioner af de almindelige forretningsbe-
tingelser udgår. 
 


