
Finansbogføring • Debi-
tor-/kreditorstyring • 

Momsopgørelse inkl.  
indberetning til SKAT • 

Lønadministration via 
lønsystem •Fakturering 
•Betalinger via Netbank 
•Klargøring af regnskab 
til revisor •Ad hoc op-
gaver af administrativ 
karakter •Finansbogførin 
g

Debet&Kredit 
v/ Christina Poulsen

Vcube
Ådalen 7C 

6600 Vejen

T 89 93 75 22 
M 20 12 29 63 
F 75 53 00 65

mail@debetogkredit.com

www.debetogkredit.com

CVR 30 85 67 40

DEBET
kredit&

DEBET kredit&

 
 

 
 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER  
Almindelige betingelser 
 
1. Gyldighed 
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle 
tilbud, salg, ydelser og leverancer m.v. fra Debet 
& Kredit (herefter benævnt ”DK”) til en Køber 
(herefter benævnt ”Køber”), medmindre andet 
følger af skriftlig aftale. 
 
2. Ordrebekræftelse 
Aftale mellem Køber og DK anses for indgået, 
når DK har fremsendt ordre- eller kursusbekræf-
telse. 
 
Købers eventuelle indsigelser mod bekræftel-
sens indhold skal foreligge skriftligt og være DK i 
hænde senest 5 hverdage efter bekræftelsens 
dato. 
 
3. Betalingsbetingelser / moms 
Betalingsbetingelsen er netto kontant med ret-
tidig betaling senest 2 dage efter fakturadatoen.  
 
Ved betaling efter forfald beregnes rente af 
fakturabeløbet med 2 % pr. påbegyndt måned 
gældende fra forfaldsdato. 
 
Der vil i tillæg hertil blive opkrævet et gebyr på 
kr. 100 pr. fremsendt rykker. 
 
Alle nævnte priser er ekskl. 25% moms. 
 
4. Fortrolighed  
DK forpligtiger sig til, at behandle al information 
modtaget som led i udførelsen af opgaven som 
værende fortroligt. 
 
Fortrolighedsforpligtigelsen gælder dog ikke for 
informationer som: 

a. på modtagelsestidspunktet var 
offentligt tilgængelige, 

b. som efterfølgende er blevet al-
ment tilgængelige for offentlig-
heden, 

c. må regnes som værende åben-
bart trivielle,  

d. som efter deres indhold bør 
komme tredjemand til kund-
skab. 

 
DK tager forbehold for brud på fortrolighedsfor-
pligtigelsen på baggrund af hændelser som ikke 
kan tilregnes DK herunder, men ikke begrænset 
til, hackerangreb, tyveri samt lækage af infor-
mationer på baggrund af virus etc. 

   
 
 
5. Ansvar  
DK er med de begrænsninger der er indeholdt i 
denne aftale ansvarlig for fejl og forsømmelser 
efter dansk rets almindelige bestemmelser.  
 
DK er kun ansvarlig for direkte skade påført 
Køber. DK hæfter således ikke for driftstab, tabt 
avance, rentetab, tidstab, mora som følge af en 
overskridelse af en frist for et pengekravs indbe-
retning eller indbetaling eller andre indirekte 
tab. 
 
DK er endvidere, uanset om DK benytter eget 
eller Købers IT systemer, ikke ansvarlig for tab 
lidt som følge af datatab.  
  
DKs samlede erstatningsansvar kan ikke oversti-
ge et beløb svarende til DKs honorar hos Køber i 
de seneste 3 måneder. 
 
Køber indestår i enhver henseende for rigtighe-
den af de til DK udleverede oplysninger.  
 
6. Ophør og ændring af aftale 
Såfremt Køber kræver opgaven standset, æn-
dret eller udskudt faktureres allerede anvendte 
timer til DKs almindelige timesats. Køber er 
forpligtiget, at refundere DK de udgifter denne 
allerede har påtaget sig i forbindelse med udfø-
relsen af opgaven, herunder udgifter til udstyr, 
leje, tredjemand og transport. 
 
Begge parter kan uden varsel, skriftligt, ophæve 
alle aftaler såfremt: 

a. den anden part væsentligt mislig-
holder aftalen eller vedvarende 
misligholder aftalen og ikke inden 
14 dage efter skriftligt påkrav her-
om udbedrer dette. 

b. den anden kommer under kon-
kursbehandling eller ikke kan be-
tale sine regninger som de forfal-
der. 

 
7. Lovvalg og værneting 
Enhver tvist som udspringer af denne aftale  
og som ikke kan løses i mindelighed afgøres  
efter dansk rets almindelige regler, med  
retten i Esbjerg som rette værneting. 
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Særlige betingelser 
 
8. Udførelse af opgaver hos Køber 
Køber er forpligtiget til, at stille de fornødne 
faciliteter til rådighed for DK i forbindelse med 
dennes udførelse af opgaven, ligesom DK skal 
have adgang til alle for udførelsen af opgaven 
nødvendige informationer og systemer. 
 
Kørsel til og fra kunden afregnes efter følgende 
satser: 
 

ZONE TAKST 
0 Statens takst  

pt. kr. 3,56 kr. pr/km 
1    450,- pr. besøg 
2    675,- pr. besøg 
3    900,- pr. besøg 
4 1.350,- pr. besøg 
5 1.800,- pr. besøg 
6 2.250,- pr. besøg 

 
Oversigt over hvilke områder de enkelte zoner 
dækker findes i vedlagte zoneoversigt. 
  
Evt. betaling af broafgift anses for indeholdt i 
kørselsgodgørelsen. Øvrige udgifter såsom hotel 
etc. opkræves kunden efter bilag. 
 
9. Udførelse af opgaver ved DK samt udfø-

relse af opgaver hvor DKs regnskabssy-
stem anvendes. 

DK benytter økonomisystemet Microsoft C5 
(herefter C5) som regnskabssystem og dette vil 
blive anvendt dersom Køber ønsker, at benytte 
DKs regnskabssystem.  
 
Ved oprettelse af en regnskabsfil i DKs C5 op-
kræves der et engangshonorar på kr. 1.500,00. 
Regnskabsfiler oprettes pr. CVR-nummer.  
  
DK forpligtiger sig til, at tage fornødne sikker-
hedskopier af Købers regnskabsfiler.  
 
DK forpligtiger sig til, efter skriftligt krav herom, 
at udlevere Købers regnskabsfiler. DK opkræver 
i forbindelse hermed et administrationsgebyr 
på kr. 250,00 pr. regnskabsfil, der kræves 
udleveret. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Køber opkræves hver måned et gebyr på kr. 
15,00 til dækning af administrationsomkostnin-
ger. Køber opkræves i tillæg hertil hver måned 
et systemgebyr på kr. 100,00 for drift, udvikling 
og vedligeholdelse af regnskabssystemet. 
 
10. Kurser 
Hvis kursusdeltagelse afmeldes tidligere end 3 
uger før kursusstart refunderes 90 % af delta-
gerbetalingen. Ved afmelding tidligere end 1 
uge før kursusdato refunderes 50 % af deltager-
betalingen. Ved afmelding senere end 1 uge før 
kursusstart er der ingen refusion.  
 
Afmeldingerne skal ske skriftligt.  
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Kørselszoner og takster 

 
         Kommune Zone 

 
Kommune Zone 

 
Kommune Zone 

 
Albertslund 6 

 
Hillerød 6 

 
Rebild 6 

 Allerød 6 
 

Hjørring 6 
 

Ringkøbing-Skjern 2 
 Assens 3 

 
Holbæk 6 

 
Ringsted 6 

 Ballerup 6 
 

Holsterbro 3 
 

Roskilde 6 
 Billund 1 

 
Horsens 2 

 
Rudersdal 6 

 Bornholm 6 
 

Hvidovre 6 
 

Rødovre 6 
 Brøndby 6 

 
Høje Taastrup 6 

 
Samsø 6 

 Brønderslev 6 
 

Hørsholm 6 
 

Silkeborg 3 
 Dragør 6 

 
Ikast-Brande 2 

 
Skanderborg 3 

 Egedal 6 
 

Ishøj 6 
 

Skive 5 
 Esbjerg 1 

 
Jammerbugt 6 

 
Slagelse 6 

 Fanø 1 
 

Kalundborg 6 
 

Solrød 6 
 Favrskov 4 

 
Kerteminde 5 

 
Sorø 6 

 Faxe 6 
 

Kolding 1 
 

Stevns 6 
 Fredensborg 6 

 
København 6 

 
Struer 5 

 Fredericia 1 
 

Køge 6 
 

Svendborg 5 
 Frederiksberg 6 

 
Langeland 5 

 
Syddjurs 5 

 Frederikshavn 6 
 

Lejre 6 
 

Sønderborg 2 
 Frederikssund 6 

 
Lemvig 5 

 
Thisted 6 

 Furesø 6 
 

Lolland 6 
 

Tønder 2 
 Faaborg-Midtfyn 4 

 
Lyngby-Taarbæk 6 

 
Tårnby 6 

 Gentofte 6 
 

Læsø 6 
 

Vallensbæk 6 
 Gladsaxe 6 

 
Mariagerfjord 6 

 
Varde 1 

 Glostrup 6 
 

Middelfart 2 
 

Vejen 0 
 Greve  6 

 
Morsø 6 

 
Vejle 1 

 Gribskov 6 
 

Norddjurs 5 
 

Vesthimmerland 6 
 Guldborgsund 6 

 
Nordfyn 3 

 
Viborg 4 

 Haderslev 1 
 

Nyborg 5 
 

Vordingborg 6 
 Halsnæs 6 

 
Næstved 6 

 
Ærø 5 

 Hedensted 2 
 

Odder 3 
 

Aabenraa 2 
 Helsingør 6 

 
Odense 4 

 
Aalborg 6 

 Herlev 6 
 

Odsherred 6 
 

Århus 4 
 Herning 2 

 
Randers 5 

    

          


