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BILAGSOVERSIGT

Bilag 1:

Serviceydelserne

ii

Mellem
XXXXXXX
CVR nr. NYT
YYYYYY
1000

ZZZZZZZ

(herefter “Kunden”)
og
CFO-DK
CVR: 35 34 09 39
v/Klaus Revsbech
Slotsbakken 157
2970 Hørsholm
(herefter “CFO”)
er i dag indgået denne driftsaftale (”Driftsaftalen”).
(CFO og Kunden hver for sig en ”Part” eller ”Parten” og sammen ”Parter” eller ”Parterne”)

1.

DRIFTSAFTALENS BAGGRUND OG FORMÅL

1.1

CFO driver virksomhed blandt andet bestående i varetagelsen af
økonomifunktion, informatik, analyse, controlling, rapportering, budgettering og
forecasting til nødvendig styring af driften, til mindre og mellemstore
virksomheder, således at virksomheden opnår shared service fordele og synergi
i lighed med større virksomheder med flere personaleressourcer og
kompetencer, og er sikret den nødvendige business support.

1.2

Kunden driver virksomhed bestående i hotel- og restaurantdrift og hermed
beslægtet drift.

1.3

CFO er selvstændig erhvervsdrivende og fungerer som sådan i forholdet til
Kunden. Parterne er enige om, at CFO ikke er underlagt samme
instruktionsbeføjelse, som Kunden har over for sine almindeligt ansatte, og at
CFO ikke er, og at intet i denne Driftsaftalen skal indikere, at CFO er ansat af
Kunden. Parterne er herunder enige om, at Driftsaftalen og Parternes
samarbejde ikke er omfattet af almindelige ansættelsesretlige regler, herunder
funktionærloven og ferieloven.

2. YDELSEN
1.4

CFOs ydelse består af de i bilag 1 oplistede ydelser (herefter
”Serviceydelsen”). Serviceydelserne er delt op i bogholderifunktion og
controller/business support som kan aftales separat og bør tilrettes løbende
efter behov, da de oplistede ydelser ændres over tid.

1.5

Serviceydelserne er udtømmende oplistet i bilag 1. Forudgående korrespodance, tilbud, Kundens egne vilkår, mundtlige tilsagn m.v., der ikke er gentaget i
Driftsaftalen, indgår ikke.

1.6

CFO udfører Serviceydelserne enten på Kundens fysiske adresse eller on-line fra
andre lokaliteter.

1.7

Enhver ændring af denne aftale, herunder ændringer i omfanget af opgaver,
tidsfrister eller lignende, skal aftales skriftligt mellem Parterne.

2.

KUNDENS MEDVIRKEN

2.1

Kunden er forpligtet til at stille de for Serviceydelsernes løsning nødvendige
oplysninger og materialer til rådighed for CFO.

2.2

Kunden skal loyalt medvirke til Driftsaftalens opfyldelse, herunder skal Kunden
medvirke i det omfang det er rimeligt og desuden efter forespørgsel fra CFO.

2.3

Kunden har følgende forpligtelser, hvis opfyldelse er en forudsætning for, at
CFO skal udføre de i Driftsaftalen beskrevne Serviceydelser:
a.

Softwareapplikationer (hotelsystem og økonomi-system) og IT
hardware skal være i god funktionsdygtig stand.

b.

Straks meddele CFO eventuelle ændringer i de oplysninger, der er
leveret som en del som en del af denne aftale, og i udstyret.

c.

CFO skal have fuld og fri adgang til al relevant information, udstyr
og alle programmer, samt omgående få oplyst ændringer heri.

d.

Give CFO online adgang til produkterne i det omfang, det er muligt.

e.

Stille personale, der er fortrolig med Kundens forretningsgang og
brug af udstyr og programmer, til rådighed for CFO.

f.

Sikre passende arbejdsforhold og faciliteter for CFO, som opfylder den
til enhver tid gældende arbejdsmiljølovgivning.
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g.

Udpege kontaktpersoner, som henvendelser skal foregå igennem.

3.

VEDERLAG

3.1

Et månedlig fast pris på kr. xx,xxx ekskl. Moms fordelt ca. kr. zz,zzz for
bogholderifunktion og kr. yy,yyy for business support og controller funktion.

3.2

Vederlaget

er

gældende fra

1.

xxx

2014

og

reguleres

en gang

årligt.

Reguleringen sker første gang den 1. xxx 2015.
3.3

Der betales særskilt honorar for særligt aftalte opgaver, som ikke er omfattet af
Serviceydelserne, jf. bilag 1. Honoraret for sådanne opgaver aftales forinden
opgaven iværksættes, og fastsættes i en skriftlig aftale, der beskr iver de aftalte
opgaver og honoreringen herfor.

4.

UDLÆG

4.1

Kunden dækker ikke udlæg afholdt af CFO, medmindre særskilt aftale herom
foreligger.

4.2

CFO er berettiget til kørselsgodtgørelse til statens satser for skattefri km godtgørelse per besøg fra CFO’s adresse til kundens adresse og retur km. xx.

5.

BETALINGSBETINGELSER

5.1

CFO afregner sit vederlag månedsvis forud ved udstedelse af faktura med tillæg
af moms til Kunden. Betaling skal ske senest 15 dage efter fakturadato.

6.

FORTROLIGHED

6.1

CFO er forpligtet til at hemmeligholde og til ikke på nogen måde at benytte de
oplysninger, CFO modtager eller erfarer vedrørende Kundens virksomhed.
Forpligtelsen omfatter enhver oplysning af teknisk, kommerciel eller økonomisk
karakter. Forpligtelsen gælder uden begrænsning i tid og således også efter
ophør af Driftsaftalen.

6.2

CFO forpligter sig endvidere til at pålægge de af CFOs medarbejdere, der
deltager i udførelsen af Serviceydelserne, en tilsvarende forpligtelse til
hemmeligholdelse.

6.3

Parterne er enige om, at CFO ikke er berettiget til at anvende Kunden som
reference i forbindelse med påtagelsen af opgaver for andre , medmindre dette
er forudgående og skriftligt aftalt mellem Kunden og CFO.

Side 5 af 7

7.

ANDRE DRIFTSOPGAVER

7.1

Kunden er bekendt med, at CFO har andre aktiviteter end de, der opretholdes
hos Kunden, herunder andre driftsaftaler med andre end Kunden, og Kunden er
bekendt med, at CFO varetager sådanne andre aktiviteter og/eller driftsaftaler
sideløbende med sit hverv for Kunden, herunder for kunder i sådanne
virksomheder, der er i konkurrence med eller virker på samme eller lignende
område som Kundens.

8.

EKSTERN BISTAND

8.1

I det omfang CFO finder det nødvendigt, er denne berettiget til efter egen
vurdering at antage ekstern bistand ved udførelsen af Serviceydelserne.

8.2

Omkostninger i forbindelse med CFOs antagelse af ekstern bistand er Kunden
uvedkommende.

9.

ANSVAR

9.1

CFO tegner ansvarsforsikring.

9.2

CFO har ansvaret for overholdelse af bogførings- og momslovgivningen,
herunder revisionsspor og krav til bilagsmateriale.

9.3

CFO er ikke ansvarlig for fejl i det endelige materiale, der kan henføres til det
af Kunden leverede materiale eller Kundens oplysninger.

9.4

CFOs erstatningsansvar overfor Kunden er, uanset på hvilket grundlag det
måtte opstå, begrænset til et beløb svarende til det beløb, som CFOs
ansvarsforsikring dækker (dækningssummen).

9.5

CFO er ikke erstatningsansvarlig for følgeskader, herunder driftstab, mistet
avance, tab af data og disses retablering, samt andre indirekte tab af enhver art
Kunden lider på grund af fejl ved den udførte opgave.

9.6

Kunden er ansvarlig for selv at tage fornøden backup.

9.7

Ansvarsbegrænsningen i punkt 9.2 til 9.5 omfatter samtlige opgaver som
udføres af CFO i henhold til Driftsaftalen samt opgaver som CFO måtte udføre
uanset, at de pågældende opgaver ikke er beskrevet i Driftsaftalen.
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10.

OPSIGELSE

10.1

Driftsaftalen kan af hver af Parterne opsiges med et varsel på 3 måneder til
udløbet af en kalendermåned. Opsigelsen skal meddeles skriftligt.

10.2

Såfremt Kunden bliver erklæret konkurs, træder i likvidation, standser sine
betalinger eller på anden måde er ude af stand til at betale sin gæld, er CFO
berettiget til uden varsel at opsige Driftsaftalen.

10.3

Såfremt Kunden ikke opfylder sine forpligtelser efter Driftsaftalens punkt 2,
frigøres CFO for enhver forpligtelse i forhold til de Serviceydelser, som er berørt
af Kundens manglende opfyldelse, herunder bod og tidsfrister. Herudover skal
CFO være berettiget til erstatning for sit tab i form af positiv
opfyldelsesinteresse, fakturering for merforbrug af timer efter CFO til enhver tid
gældende takster, samt erstatning for eventuelt yderligere tab.

11.
11.1

TVISTER
Enhver tvist mellem Parterne skal afgøres ved de almindelige domstole.

12.

UNDERSKRIFTER

12.1

Driftsaftalen underskrives i 2 originaleksemplarer, ét til hver af Parterne.

For CFO:

For Kunden:

Dato:

Dato:

______________________

______________________

CFO-DK
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