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Almindelige forretningsbetingelser 
for 

SK INSPECTION ApS 
 

 
 

1. ANVENDELSE 
 
Disse almindelige forretningsbetingelser gælder for al inspektion og rådgivning udført af SK Inspection ApS [”SK 
Inspection”], medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. SK Inspection er således ikke bundet af 
eventuelle af kunden fremsatte vilkår, selv om SK Inspection ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår. 
 
I øvrigt finder ABR 89 i relevant omfang anvendelse på SK Inspections rådgivning af kunden. 
 
Er der uoverensstemmelse mellem disse forretningsbetingelser og ABR 89, går disse forretningsbetingelser 
forud. Individuelle aftalte vilkår går altid forud for både forretningsbetingelser og ABR 89.  
 
 

2. INSPEKTION OG RÅDGIVNING 
 
Der indgås mellem kunden og SK Inspection aftale om inspektion og/eller rådgivning [”Den rekvirerede 
opgave”]. I forbindelse med rekvirering af opgaven, fastsættes inspektionens og/eller rådgivningens omfang, 
honorar, hvilket grundlag kunden skal give rådgiveren for løsning af opgaven, samt i hvilken form løsningen skal 
fremtræde. 
 
Ændrer kunden den rekvirerede opgave, eller grundlaget for denne, og medfører denne ændring et ikke 
uvæsentligt merarbejde for SK Inspection, har SK Inspection krav på tilsvarende regulering af honoraret. 
 
 

3. OPHAVSRET 
 
Kunden har rettigheder til at bruge det af SK Inspection udfærdigede skriftlige materiale. Ved offentliggørelse 
skal kilde angives ligesom offentliggørelse af rapporten alene må ske i dens helhed.  
 
SK Inspection har alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet. 
 
 

4. HONORAR 
 
Beregningsgrundlaget eller størrelsen af honoraret fastsættes i forbindelse med rekvirering af opgaven. 
 
Honoraret omfatter ikke udlæg, som SK Inspection afholder på kundens vegne i forbindelse med sagens 
gennemførelse. 
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Standses eller udskydes en rekvireret opgave som følge af kundens forhold er SK Inspection berettiget til at 
kræve honorar for de merudgifter hhv. standsningen eller udskydelsen medfører. 
 
At enkelte af de i den rekvirerede opgave udspecificerede faser ikke har foreligget særskilt bevirker ikke fradrag 
i honoraret, såfremt den aftalte opgave er løst på fyldestgørende måde. 
  
Honoraret forfalder til betaling, som aftalt i forbindelse med rekvirering af opgaven. SK Inspection er berettiget 
til at kræve honorar for de præsterede ydelser betalt a conto månedsvis bagud. 
 
Fra forfaldsdatoen beregner SK Inspection sig en kreditrente på 5 % pr. påbegyndt måned. 
 
 

5. TIDSFRISTER 
 

SK Inspection forpligter sig til at opfylde den rekvirerede opgave inden for de aftalte tidsfrister. Sker dette ikke, 
og begrundes den manglende opfyldelse i forhold, som er uden for SK Inspections indflydelse, er SK Inspection 
ikke ansvarlig for den manglende opfyldelse.  
 
SK Inspection kan bl.a. kræve forlængelse af tidsfristen såfremt kunden ændrer den rekvirerede opgave eller 
såfremt klinten eller en af hans øvrige rådgivere ikke træffer beslutning eller præsenterer materiale eller 
ydelser som aftalt. 
 
Såfremt SK Inspection ikke kan opfylde den rekvirerede opgave rettidigt, eller må forsinkelse anses for 
sandsynlig, skal kunden straks underrettes skriftligt herom med angivelse af årsag samt med oplysning om, 
hvornår opfyldelse kan ske. 
  
Hvis forsinkelse skyldes force majeure, jf. punkt 8, forsinkelse fra underleverandører, manglende betaling af 
honorar eller rater heraf eller andre hindringer, som kunden er ansvarlig for, udskydes opfyldelsestidspunktet 
med så mange dage, som under hensyntagen til alle omstændigheder skønnes rimeligt. 
 
Er SK Inspection herefter ansvarlig for væsentlig forsinkelse, er SK Inspection erstatningsansvarlig efter dansk 
rets almindelige regler for den ikke præsterede del af den aftalte inspektion eller rådgivning, medmindre der i 
forbindelse med den rekvirerede opgave er aftalt en dagbod. SK Inspection er i intet tilfælde ansvarlig for 
driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte eller økonomiske konsekvenstab. 
 
Kunden er alene berettiget til at hæve den indgåede rådgivnings- og/eller inspektionsaftale pga. forsinkelse, 
såfremt SK Inspections væsentlige forsinkelse indtræder inden SK Inspection har udført halvdelen af den 
rekvirerede opgave. Herefter har kunden alene ret til erstatning som ovenfor anført. 
 
 

6. ANTICEPERET MISLIGHOLDELSE 
 
Hvis det utvivlsomt fremgår af omstændighederne, at kunden ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser 
ifølge aftalen om den rekvirerede opgave, er SK Inspection berettiget til at hæve aftalen ved skriftlig 
meddelelse med angivelse af årsagen. Kunden er i så fald erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler. 
 
 

7. ANSVAR  
 
SK Inspection er alene erstatningsansvarlig såfremt det kan dokumenteres, at tabet eller skaden er opstået som 
følge af fejl eller forsømmelser begået af SK Inspection i forbindelse med udførelse af den rekvirerede opgave.  
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SK Inspection løser inspektion- og rådgivningsopgaver på grundlag af den viden og teknik, som SK Inspection 
råder over. SK Inspection er alene erstatningsansvarlig såfremt det kan bevises, at denne viden eller teknik var 
mangelfuld på tidspunktet for løsning af pågældende opgave.  
 
Yderligere fraskriver SK Inspection sig ansvar, som følge af fejl i forbindelse med udtalelser, hvor det er anført, 
at disse hviler på en skønsmæssig vurdering. 
 
SK Inspection er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte eller økonomiske 
konsekvenstab, og ansvaret for skade på person og ting kan ikke overstige kr. 10.000.000.  
 
Rejser tredjemand sådanne krav mod SK Inspection, skal kunden holde SK Inspection skadesløs for ethvert tab, 
herunder sagsomkostninger og erstatningsbeløb. Parterne skal straks underrette hinanden, hvis tredjemand 
fremsætter krav, og parterne er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, 
som behandler erstatningskrav, der er rejst mod én af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås 
forårsaget af den af SK Inspection udførte opgave. 
 
SK Inspections ansvar omfatter kun fejl eller forsømmelser, som viser sig inden 1 år fra afslutning af den 
rekvirerede opgave.  
 
Kunden skal straks skriftligt reklamere over opdaget fejl eller forsømmelse, og i intet tilfælde senere end 2 uger 
efter 1 års fristens udløb. Reklameres for sent, mister kunden sin ret til at gøre ansvaret gældende. 
 
Er en indtrådt skade forårsaget af SK Inspections underleverandører, herunder laboratorietest, hæfter SK 
Inspection ikke i videre omfang end det er muligt at gennemføre og få fyldestgjort kravet overfor den 
pågældende. 
 
Er foruden SK Inspection en eller flere andre ansvarlige over for kunden for et tab, hæfter SK Inspection alene 
for så stor en del af kundens tab, som svarer til den af den samlede skyld, der er udvist af SK Inspection. 
 
Ansvar imod SK Inspections medarbejdere kan ikke gøres gældende i videre omfang, end det kan gøres 
gældende imod SK Inspection. 
 
 

8. FORCE MAJEURE 
 
SK Inspection er berettiget til at annullere en aftale om rekvireret opgave eller udskyde opfyldelse af denne og 
er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket opfyldelse, der helt eller delvis skyldes 
omstændigheder, som ligger udenfor SK Inspections rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, 
krig, terrorisme, eksplosion, brand, naturkatastrofer, offentlige forskrifter, forbud og påbud, strejke, lockout, 
slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom, fratræden af nøglepersoner eller forsinkelse af 
eller mangler ved leverancer fra underleverandører eller entreprenører, uheld i produktion eller afprøvning, 
edb-vira eller manglende energiforsyning. Samtlige kundens beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne 
tilfælde. Kunden kan således hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve 
skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod SK Inspektion. 
 
 

9. LOVVALG OG VÆRNETING 
 
Alle tvister om aftalens og herunder disse vilkårs forståelse og anvendelse afgøres efter dansk ret og ved de 
ordinære domstole med Retten i Esbjerg hhv. Vestre Landsret som værneting. 
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