FORRETNINGSBETINGELSER
1. Aftalens omfang
KF Miljø ApS yder som selvstændig og uafhængig virksomhed
miljømæssig konsulentassistance og bistand til Kunden i forbindelse
med udførelsen af aftalen. Eventuelle ændringer til aftalen skal
aftales særskilt skriftligt mellem parterne. KF Miljø ApS har med
indgåelsen af denne samarbejdsaftale vurderet mulighederne for at
opnå tilskud eller støtte, men KF Miljø bærer intet ansvar for, om
ansøgningen om støtte eller tilskud imødekommes.
Det er kundens ansvar at fremskaffe relevant materiale til brug for
ansøgningen og det er alene kundens ansvar, at dette materiale er
korrekt. Derudover er det kundens ansvar at fremkomme med de
korrekte oplysninger og dermed bære KF Miljø ApS ikke ansvaret for
om oplysningerne er korrekte.
2. Betaling og fakturering
KF Miljø ApS er berettiget til at fakturere kunden for udført arbejde
ugentlig bagud for det faktiske forbrug af timer for den pågældende
uge. Timeprisen indeksreguleres årligt.
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KF Miljø ApS er berettiget til at fakturere kunden for udført arbejde
ugentlig bagud for det faktiske forbrug af timer for den pågældende
uge.
Kørsel i forbindelse med opgavens udførsel afregnes med kr. 5,25
pr. km.
Fakturaen forfalder til betaling senest 8 dage efter fakturaens
datering. I tilfælde af kundens forsinkede betaling er KF Miljø,
udover retten til at gøre sædvanlige misligholdelsesbeføjelser
gældende, berettiget til en morarente på 2 % pr. påbegyndt måned
samt kr. 100,00 for hver betalingspåmindelse.
3. Rettigheder
Rettighederne til de af KF Miljø udarbejdede projektbeskrivelse i
forbindelse med denne samarbejdsaftale forbliver ved KF Miljø og
Kunden må alene bruge projektbeskrivelserne i det omfang det er
nødvendigt for at opnå tilskud i den konkrete sag.
Materialet må således ikke videregives til tredjemand, udover hvad
der er nødvendigt for at opnå tilskud i den konkrete sag, og må ikke
på nogen måde offentliggøres.
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KF Miljø ApS forbeholder sig ret til at gøre erstatningskrav gældende
overfor kunden, såfremt kunden – eller en der har modtaget
materialet fra Kunden – krænker KF Miljøs rettigheder til
projektmaterialet.
4. Videregivelse af oplysninger
KF Miljø ApS er uberettiget til at videregive kundens fortrolige
oplysninger som er kommet KF Miljø ApS i besiddelse i forbindelse
med denne samarbejdsaftale.
Fortrolige oplysninger er alle oplysninger, som ikke i forvejen er
alment kendt eller tilgængelige for offentligheden.
I forbindelse med denne samarbejdsaftale bekræfter og acceptere
kunden, at KF Miljø ApS må videregive personfølsomme oplysninger
om kunden, herunder, men ikke begrænset til, cpr. numre og
kontooplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde
denne samarbejdsaftale.
Situationer hvor videregivelse af personfølsomme oplysninger er
nødvendig for at opfylde denne samarbejdsaftale er blandt andet
situationer hvor videregivelse af oplysninger til relevante
myndigheder er nødvendig i forbindelse med ansøgning om tilskud
eller støtte.
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KF Miljø indsamler ved indgåelse af Aftalen personoplysninger fra
Kunden. Personoplysningerne behandles i overensstemmelse med
KF Miljøs persondatapolitik, som vedlægges denne aftale, og som
der henvises til.
5. Ansvarsbegrænsning
Såfremt Kunden lider et tab i henhold til denne aftale, og KF Miljø
ApS kan gøres erstatningsansvarlig herfor, og dækker den af KF
Miljø ApS tegnede forsikring ikke, er KF Miljø ApS alene
erstatningsansvarlig for tab begrænset til to gange det beløb, som
under denne aftale KF Miljø er faktureret overfor kunden, hvilket
gælder både direkte og indirekte tab.
6. Vilkår for tilskud
Kunden er selv ansvarlig for at gennemlæse, forstå og efterleve de
vilkår der er knyttet til modtagelse af tilskud. Dette gælder så vel
korrekt skiltning på projektadressen, også på sociale medier og
hjemmesider som det gælder overholdelse af vigtige deadlines.
Handlinger i strid med disse vilkår kan resultere i krav om
tilbagebetaling af det udbetalte tilskud samt bødestraf.
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Som et vilkår der ofte optræder i forbindelse med tilskud kan
nævnes vilkår om, at det aktiv der er opnået tilskud til ikke må føres
ud af landet.
Efter kunden har opnået tilskud er KF Miljø ApS ikke ansvarlig for
manglende overholdelse af de vilkår der gælder for tilskuddet,
ligesom KF Miljø ApS af samme grund ikke kan holdes økonomisk
ansvarlig for tilbagebetaling af tilskud eller andet tab der kan
henføres til manglende overholdelse af de vilkår der er gældende for
modtagelse af tilskuddet.
7. Umulighed eller force majeure
Hvis der opstår umulighed eller force majeure efter aftalens
indgåelse som forhindrer partneres opfyldelse af sine forpligtelser
under aftale, er den pågældende part ansvarsfri såfremt det skyldes
forhold uden for en parts kontrol, herunder men ikke begrænset til,
force majeure, krig, terrorisme, brand, ophør, strejke, lockout eller
andre alvorlige arbejdsmarkedsrelaterede uoverensstemmelser,
optøjer, jordskælv, oversvømmelse, eksplosion eller andre
naturfænomener, samt mangler ved leverancer eller forsinkelser fra
leverandører eller underleverandører, som skyldes nævnte forhold.
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De rettigheder eller forpligtelser der tilkommer eller påhviler den
Part, der er ramt af umulighed eller force majeure, forlænges med
en periode svarende til den periode som force majeure- situationen
har været.
I tilfælde af en parts manglende opfyldelse af aftalen som følge af
forhold nævnt ovenfor, er den anden part berettiget til at hæve
aftale, medmindre opfyldelse kan ske inden for rimelig tid. Hvad der
betragtes som rimelig tid, vil altid bero på en konkret vurdering.
8. Lovvalg og værneting
Tvister mellem parterne som måtte opstå i forbindelse med denne
kontrakt skal afgøres ved Retten, under anvendelse af dansk ret.
Enhver tvist der omhandler kundens manglende betaling til KF Miljø
uanset beløbets størrelse afgøres ved Retten under anvendelse af
dansk ret.
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