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1.0 Anvendelse 
1.1 Vilkårene er gældende for alle ved AM-Gruppen A/S 

rekvirerede opgaver. Vilkårene er endvidere gældende 
for AM-uddannelsen ApS og AM-rådgivning A/S, som er 
datterselskaber i AM-Gruppen A/S. 

 
1.2 Vilkårene er gældende for alle rekvirerede opgaver  – 

herunder analyser, rådgivning, undervisning, undersøgel-
ser, produkter mv. 

 
1.3 Nedenstående forretningsbetingelser er gældende i det 

omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem rekvi-
rent og AM-Gruppen A/S, AM-uddannelsen ApS eller 
AM-rådgivning A/S.  

 
2.0 Rettigheder 
2.1 Rekvirenten har de nødvendige rettigheder til det konkre-

te skriftlige materiale, som udarbejdes ved en opgave, 
men AM-Gruppen A/S har og beholder ophavs- og andre 
immaterielle rettigheder. 

 
2.2 Knowhow, som AM-Gruppen A/S erhverver i forbindelse 

med opgavens løsning, kan af AM-Gruppen A/S frit be-
nyttes.  
 

3.0 Fortrolighed 
3.1. AM-Gruppen A/S udviser fortrolighed i forhold til oplys-

ninger og resultater i forbindelse med opgaveløsninger 
og indgåede aftaler. Medarbejdere og samarbejdspartne-
re ved AM-Gruppen A/S er endvidere underlagt tavs-
hedspligt i henhold til lovgivning.  
 

3.2. AM-Gruppen A/S er pligtig til at videregive oplysninger til 
offentlige myndigheder m.v., i det omfang det følger af 
lovgivning.  
 

3.3. Når AM-Gruppen A/S påtager sig en opgave, hvori indgår 
vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart, skal rekvi-
renten respektere, at AM-Gruppen A/S kan henvende sig 
til tredjeparten og til andre relevante instanser for at søge 
oplysninger til brug ved opgavens løsning.  

 
4.0 Offentliggørelse m.m. 
4.1 Rapporter fra AM-Gruppen A/S må kun offentliggøres i 

deres helhed.  
 

4.2 Rekvirenten må ikke omtale eller henvise til AM-Gruppen 
A/S eller medarbejdere og samarbejdspartnere ved AM-
Gruppen A/S i reklame- og markedsføringsøjemed, med 
mindre der på forhånd i hvert enkelt tilfælde er indhentet 
skriftlig tilladelse hertil fra AM-Gruppen A/S. 
 

4.3 Udleveret kursusmateriale må ikke mangfoldiggøres eller 
gøres tilgængeligt på elektroniske medier.. 
 

5.0 Tilbud 
5.1 Alle afgivne tilbud skal forstås som fritblivende og er – 

hvis ikke andet er angivet – gældende i 14 dage fra til-
budsdatoen.  
 

6.0 Priser 
6.1 Alle priser er ekskl. moms og afgifter, samt eventuelle 

faktureringsgebyrer eller andre gebyrer. Alle priser er af-
givet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud 
eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger og 
øvrige omkostninger.  
 

6.2 Prisen forudsætter, at rekvirenten lever op til de forplig-
telser, som tilbuddet forudsætter.  
 

7.0 Akkreditering og certificering 
7.1 AM-rådgivning A/S er autoriseret arbejdsmiljørådgiver 

indenfor alle rådgivningsområder.  
 
7.2 AM-uddannelsen ApS er godkendt udbyder af arbejdsmil-

jøuddannelsen. 
 

7.3 Med mindre andet aftales, benytter AM-Gruppen A/S 
akkrediteret laboratorium til analyser.  
 
 

8.0 Betaling 
8.1 Rekvirenten er pligtig at betale for arbejde udført af AM-

Gruppen A/S - uafhængigt af, om forventede resultater 
opnås. 
 

8.2 Rekvirerede opgaver udføres som regningsarbejde, 
såfremt der ikke er truffet anden aftale.  
 

8.3 Såfremt intet andet er aftalt skriftligt, forfalder faktura til 
betaling netto 14 dage efter fakturadato.  
 

8.4 Er betaling ikke modtaget rettidigt, beregnes morarenter 
og gebyr.  
 

8.5 Rekvirenten hæfter i alle tilfælde for fakturering til tredje-
part. Eventuelle tvistigheder mellem rekvirent og dennes 
klient er AM-Gruppen A/S uvedkommende. 
 

8.6 Der kan ikke ske modregning i tilgodehavender hos AM-
Gruppen A/S. 
 

9.0 Ansvar 
9.1 AM-Gruppen A/S er efter dansk rets almindelige erstat-

ningsregler ansvarlig over for rekvirenten for fejl og for-
sømmelser ved opgavens løsning, dog med de be-
grænsninger, som følger af punkterne 9.2 – 9.4. 
 

9.2 AM-Gruppen A/S er kun ansvarlig for rekvirentens direkte 
skade. AM-Gruppen A/S hæfter således aldrig for drifts-
tab, avancetab eller anden indirekte skade. 
 

9.3 Ansvaret er for AM-Gruppen A/S begrænset til tre gange 
honorar pr. rekvireret opgave.  
 

9.4 AM-Gruppen A/S er ikke ansvarlig for forsinkelse i forbin-
delse med udførelse af opgaver for rekvirenten.  
 

9.5 Ansvaret for AM-Gruppen A/S kan ikke overstige neden-
stående beløb, med mindre andet skriftligt og udtrykkeligt 
er aftalt. Professionelt ansvar – herunder rådgivningsan-
svar – udgør kr. 5.000.000. 
 

10.0 Underentreprenører 
10.1 AM-Gruppen A/S er berettiget til helt eller delvist at lade 

andre samarbejdspartnere udføre opgaven. 
 

11.0 Tvistigheder 
11.1 Tvistigheder kan alene afgøres i henhold til dansk ret ved 

hjemting for AM-Gruppen A/S, med mindre AM-Gruppen 
A/S måtte bestemme andet. Skulle der opstå tvivls-
spørgsmål vedrørende aftalegrundlaget, kan det bemær-
kes, at udgangspunktet vil være ”ABR 89 Almindelige be-
stemmelser for teknisk rådgivning og bistand”, der kan 
findes på www.frinet.dk under publikationer. 
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