Alminnelige vilkår for konsulentarbeider og generelle salgsbetingelser
1. Generelt
De alminnelige vilkår og generelle salgsbetingelser gjelder mellom kunden og A/STAB AS for
konsulentarbeid så langt ikke annet følger av annen avtale mellom partene.
2. Oppgave over oppdragets framdrift
Kunden har rett til å kreve at konsulenten innen 10 arbeidsdager etter utgangen av måneden leverer
skriftlig rapport om arbeidets framdrift.
3. Arbeidstid
Konsulentens ordinære arbeidstid er i tidsrommet 0800 - 1600. For en ordinær arbeidsdag faktureres 8
timer. Overtidsarbeid faktureres med ordinær timepris der annet ikke er avtalt.
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Fakturering
Prosjekter faktureres løpende i forhold til utført arbeid.
Fakturering skjer etterskuddsvis en gang pr. måned. Betalingsbetingelsene er netto pr. 15 dager.
Det påløper forsinkelsesrenter ved for sen betaling etter bestemmelsene i
Forsinkelsesrenteloven.
Kostnader
Reisetid faktureres iht. vår til enhver tid gjeldende timesatser.
Reisekostnader, opphold og diett faktureres iht. statens satser.
Alle priser er oppgitt eksklusiv mva.
Møter som ikke er avtalt / spesifisert som del av oppdraget faktureres etter medgått tid etter
avklaring med oppdragsgiver.
Offentlige avgifter og gebyrer i forbindelse med offentlig saksbehandling og lignende
viderefaktureres oppdragsgiver.
Dersom avgiftsmyndighetene eventuelt senere skulle ha innsigelse mot vår vurdering av andel
avgiftsfritt (mva.) honorar, vil dette faktureres oppdragsgiver.
Ved krav om uavhengig kontroll vil kostnadene for dette faktureres oppdragsgiver.
Annet
Det forutsettes at nødvendig tegningsunderlag (papir eller digitalt) stilles til vår disposisjon.
Det forutsettes at tegningsunderlag er av tilstrekkelig kvalitet for de avtalte arbeidsoppgavene.
Ved eventuelt erstatningsansvar ovenfor A/STAB AS, er ansvaret begrenset iht. NS 8401 og 8402
til kr 3 000 000,- for hvert skadetilfelle og kr 9 000 000,- for hele oppdraget.
Priser
Standard timepris oppgis på forespørsel. Alle timerater blir årlig justert iht. prisindeks.

5. Endringer og tillegg til avtalen
Endringer i oppdragets innhold eller omfang kan avtales særskilt. Som tillegg til denne avtalen kan partene
bli enige om nye oppdrag, rammetall for tid og kostnad, som avtales særskilt i hvert tilfelle.
6. Arbeidsmiljø
Utføres arbeidet i kundens lokaler, skal kunden stille til disposisjon kontorplass med telefon, nødvendige
møbler og rekvisita. A/STAB AS personale skal ha normal adgang til ressurser og hjelpemidler som f.eks.
tekstbehandling, kopiering o.l.
7. Eierrett
Alle resultater som oppnås under bistanden er kundens eiendom dersom ikke annet er avtalt. A/STAB AS
kan fritt utnytte de generelle erfaringer, metoder og teknikker som opparbeides og eventuelt utvikles
gjennom denne avtale. A/STAB AS kan ikke uten kundens skriftlige samtykke utlevere konkrete
arbeidsresultat til tredjemann.
8. Taushetsplikt / sikkerhet
A/STAB AS sitt personale har tidsubegrenset taushetsplikt for alle opplysninger, inklusive informasjon om
personlige forhold, som han / hun blir kjent med under arbeidet for kunden. A/STAB AS sitt personale
forholder seg for øvrig til gjeldende regelverk ved utførelsen av arbeidet.
9. Skadeerstatning
Skadeerstatning omfatter ikke følgesskader hos tredjemann. Dette gjelder også i force majeurtilfeller.
10. Force majeur
Ved force majeur, har A/STAB AS rett til en tilsvarende forlengelse av eventuelle tidsfrister, herunder
innstille oppdraget uten at dette utløser sanksjoner mot A/STAB AS. Som force majeur regnes for
eksemepel streik, lockout, krig, brann eller ulykke. Tilsvarende gjelder for andre forhold utenfor A/STAB
AS’ kontroll.
1. Tvister
Dersom det oppstår tvist om tolkningen eller rettsvirkningen av avtalen, skal tvisten først søkes løst ved
forhandlinger. Fører forhandlingene ikke fram innen 21 virkedager, skal saken avgjøres ved dom, med
mindre partene enes om å bringe saken til avgjørelse ved voldgift. Tvister mellom partene fritar i seg selv
ikke partene fra å oppfylle sine forpliktelser.
12. Andre forhold
NS 8401 / 8402 gjelder så langt det passer for avtaleforholdet.

A/STAB AS | Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun | T: 90 25 74 55 | post@a-stab.no | Org.nr.: 984 548 648 | www.a-stab.no

