Salgs- og leveringsbetingelser for mandskabsleje
§1 Mandskab og udlejning:
BS udlejer mandskab til vores erhvervskunder.
Al bestilling af mandskab, samt den daglige kontakt i øvrigt foregår altid med undertegnede. For at vi kan
sende de bedst egnede folk ud til din opgave, er det vigtigt, at du ringer i så god tid som muligt.
Undertegnede varetager alle de daglige opgaver i forbindelse med udlejning af vores medarbejdere, og det
er vigtigt, at du som kunde sørger for at give os de nødvendige tilbagemeldinger, hvis tingene ikke fungerer.
Dette er vores eneste mulighed for at levere en ordentlig service i fremtiden.
Når man lejer mandskab hos BS, er det altid af en varighed på min. 4 sammenhængende timer.
Ved tilkald samme dag, er det altid af en varighed på min. 8 sammenhængende timer. Skal det tilkaldte
personale møde ind hurtigst muligt, så faktureres der fra tilkaldet modtages.
Bestillinger uden for telefontiden, som er hverdage mellem 07:00-17:00 takseres som tilkald.
Medarbejderne vil stemple ind og ud fra deres vagt på kundens adresse, vagtskema vil blive fremsendt
sammen med fakturaen. Såfremt at du som kunde ønsker manuelt udfyldte timesedler, med beskrivelse af
hvad tiden er blevet brugt på. Skal du selv sørger for at medarbejderen udfylder denne, det er ligeså dit
ansvar at disse bliver udleveret samt opbevaret.
Vores timepriser er for effektiv arbejdstid, fratrukket pause, og er den samme for alle hverdage mellem
06:00-18:00, Vores priser kan findes nedenfor og er gældende såfremt andet ikke skriftligt er aftalt.

§2 Priser:
For ordre på 0 – 3 måneders varighed (0 – 480 timer pr. medarbejder)
Standardtakst
Timepris
Kvalifikationstillæg*

Pr. time 474,75 kr. + moms
Min. pr. time 100,00 kr. + moms

Forskydes arbejdstiden således, at den helt eller delvist starter eller slutter efter kl. 18:00, betales følgende tillæg.
Aften- og nattillæg
Fra kl. 18:00 til kl. 23:00

Pr. time 115,86 kr. + moms

Fra kl. 23:00 til kl. 06:00

Pr. time 129,99 kr. + moms

Overarbejde (som udgangspunkt efter 7,5 time mandag – torsdag og 7 timer om fredagen, ekskl. frokostpauser)
1. – 3. overtime

Pr. time 587,40 kr. + moms

Derefter samt
søn- og helligdage

Pr. time 751,44 kr. + moms

Rejsearbejde
Rejsetimer

Pr. time 356,06 kr. + moms

Rejsetillæg

Min. pr. time 200,00 kr. + moms

For ordre på 3 – 9 måneders varighed (480 -1440 timer pr. medarbejder)
Standardtakst
Timepris
Kvalifikationstillæg*

Pr. time 395,63 kr. + moms
Min. pr. time 75,00 kr. + moms

Forskydes arbejdstiden således, at den helt eller delvist starter eller slutter efter kl. 18:00, betales følgende tillæg.
Aften- og nattillæg
Fra kl. 18:00 til kl. 23:00

Pr. time 96,55 kr. + moms

Fra kl. 23:00 til kl. 06:00

Pr. time 108,33kr. + moms

Overarbejde (som udgangspunkt efter 7,5 time mandag – torsdag og 7 timer om fredagen, ekskl. frokostpauser)
1. – 3. overtime

Pr. time 489,50 kr. + moms

Derefter samt
søn- og helligdage

Pr. time 626,20 kr. + moms

Rejsearbejde
Rejsetimer

Pr. time 296,72 kr. + moms

Rejsetillæg

Min. pr. time 150,00 kr. + moms

For ordre på min. 9 måneders varighed (mere end 1440 timer pr. medarbejder)
Standardtakst
Timepris
Kvalifikationstillæg*

Pr. time 316,50 kr. + moms
Min. pr. time 50,00 kr. + moms

Forskydes arbejdstiden således, at den helt eller delvist starter eller slutter efter kl. 18:00, betales følgende tillæg.
Aften- og nattillæg
Fra kl. 18:00 til kl. 23:00

Pr. time 77,24 kr. + moms

Fra kl. 23:00 til kl. 06:00

Pr. time 86,66 kr. + moms

Overarbejde (som udgangspunkt efter 7,5 time mandag – torsdag og 7 timer om fredagen, ekskl. frokostpauser)
1. – 3. overtime

Pr. time 391,60 kr. + moms

Derefter samt
søn- og helligdage

Pr. time 500,96 kr. + moms

Rejsearbejde
Rejsetimer

Pr. time 237,38 kr. + moms

Rejsetillæg

Min. pr. time 100,00 kr. + moms

* Kvalifikationstillæg kan tilskrives, såfremt at der stilles særlige krav til specifikke kompetencer/uddannelser.
Hvis de bliver færdige før end beregnet, eller vejr, materialemangel m.v. som gør at de må stoppe i utide betaler
man ikke længere end der arbejdes.
Du skal som kunde anvise parkering til medarbejderens bil, i modsat fald forbeholder vi os retten til at
fakturere denne udgift.

Administration
Papir faktura

Pr. faktura 70,00 kr. + moms

EAN-fakturering

Pr. faktura 20,00 kr. + moms

Ved betalinger fra udlandet

Pr. faktura 70,00 kr. + moms

Viderefakturering

+10% på fakturabeløb

§3 Udførelse af arbejde og ansvarsfraskrivelse:
Medarbejderen fra BS stiller op med arme og ben, og det er dig som kunde, der sætter medarbejderen i
gang og informerer medarbejderen om det, der skal laves løbende gennem dagen. Alle medarbejdere hos
BS har selv personligt sikkerhedsudstyr (sko og reflekterende arbejdstøj), som de altid skal medbringe. Alt
andet udstyr skal du som kunde stille til rådighed.
Det er dig som kunde, der har instruktionsbeføjelsen over den lejede medarbejder og derfor også dig som
kunde, der er ansvarlig for eventuelle mangler ved det udførte arbejde samt eventuel(le) arbejdsskade(r),
som den lejede medarbejder må pådrage sig. Ligeledes er det dig som kunde, der er ansvarlig for den skade
den lejede medarbejder må forårsage på ting og personer. Som følge heraf er det dig som kunde, der har
pligt til at sørge for, at en lejet medarbejder er dækket af en arbejdsskadeforsikring samt eventuel
ansvarsforsikring.
BS fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl og mangler i arbejdet udført af en udlejet medarbejder,
herunder direkte såvel som indirekte tab.

§4 Sygdom og udeblivelse:
Skulle det ske, at en medarbejder bliver syg, vil vi bestræbe os på at sende en anden hurtigst muligt. BS er
uden ansvar for medarbejderens sygdom og kan ikke stilles til ansvar herfor.

§5 Afbestilling:
Har du bestilt mindre end 37 mandetimer er afbestillingsfristen 48 timer.
Har du bestilt mere end 37 mandetimer er afbestillingsfristen 14 dage.
Hvis bestilt mandskab afbestilles senere end angivet ovenfor, er BS berettiget til at
afkræve kunden 35 % af det bestilte antal timer.

§6 Betalingsbetingelser:
Vi tilbyder fakturering i intervaller der passer til netop din virksomhed
Hver uge

betalingsbetingelser Netto 7, 14 eller 30 dage.

Hver 14 dag

betalingsbetingelser Netto 7 eller 14 dage.

Hver måned

betalingsbetingelser Netto 7 dage.

Som udgangspunkt køres der med fakturering hver uge og betalingsbetingelser Netto 7 dage.
Ved for sen betaling beregnes rente med 8,05% pr. påbegyndt måned.

Kan du ikke acceptere ovennævnte betingelser bedes du rette henvendelse til undertegnede inden arbejdets
udførelse.
Hvis ikke vi hører fra dig inden da, anser vi aftalen som indgået under ovennævnte betingelser. Vores
betingelser findes altid i seneste version på vores hjemmeside www.brdr-skov.dk.
Med ønsket om et godt samarbejde i fremtiden.
Med venlig hilsen
Brdr. Skov ApS

