Addtech Almindelige betingelser – Udvikling
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Anvendelse
Nærværende almindelige betingelser finder anvendelse, når
Leverandøren udvikler produkter for bestillerens regning. De
almindelige betingelser gælder ikke i det tilfælde, hvor
leverandøren skal fremstille serieprodukter for bestillerens
regning. Betingelserne gælder heller ikke ved salg af
produkter. Hvis parterne skriftligt har aftalt betingelser, der
afviger fra nærværende betingelser, skal parternes særlige
aftale gælde i de pågældende tilfælde.
Ved ”produkt” forstås i nærværende almindelige betingelser
det resultat, som udviklingsarbejdet skal føre frem til i henhold
til specifikationen i punkt 2.1.
Ved ”aftale(n)” forstås i nærværende almindelige betingelser
hver enkelt aftale i henseende til udvikling med det formål at
fremstille produkter. Nærværende almindelige betingelser
udgør en integreret del af hver sådan aftale.

2.
2.1.

Opgavens omfang
Leverandøren skal ud fra bestillerens ønsker udarbejde en
detaljeret skriftlig specifikation over det, udviklingen skal føre
frem til.

2.2.

Leverandøren skal endvidere udarbejde en projektplan, der
omfatter både en udviklingsplan og en tidsplan. De følger, en
eventuel forsinkelse har, skal angives i projektplanen.

2.3.

Specifikationen og projektplanen udgør en del af nærværende
aftale.

2.4.

Bestilleren skal skriftligt godkende specifikationen og
projektplanen inden 15 dage fra modtagelsen af de pågældende
dokumenter. Såfremt det i henhold til aftalen er bestilleren, der
skal fremskaffe specifikationen og udviklingsplanen, skal
leverandøren på tilsvarende vis godkende specifikationen og
projektplanen.

2.5.

Hvis specifikationen og projektplanen ikke er blevet godkendt
i henhold til punkt 2.4. og parterne derefter ikke kan blive
enige om en godkendelse, kan den pågældende part opsige
aftalen med omgående virkning. Leverandøren har da ret til et
vederlag for udarbejdelse af specifikationen og projektplanen
efter løbende regning. Bestilleren har ret til at udnytte
specifikationen og projektplanen, såfremt han har erlagt den
fornødne betaling.

2.6.

Parterne har til hensigt at indgå aftale om fremstilling og
levering af produktet, når udviklingsarbejdet er fuldført.

3.
3.1.

Ændring af opgaven
Ændring af opgaven må kun ske efter særlig, skriftlig aftale
mellem parterne. Hvis en part finder, at der er behov for at
ændre opgavens omfang, bør denne snarest muligt meddele den
anden part dette.

4.
4.1.

4.2.

Gennemførelse af opgaven
Parterne skal samarbejde og rådføre sig med hinanden, hvad
gennemførelsen af opgaven angår. En part skal straks skriftligt
underrette den anden part om forandringer, problemer,
forsinkelser eller andre omstændigheder, der kan have
betydning for udførelsen af opgaven.
Parterne skal ved udførelsen af arbejdet benytte sig af til
formålet egnede, kvalificerede og kompetente medarbejdere
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samt af tilstrækkelige ressourcer. Leverandøren kan hyre en
underkonsulent til udførelse af forskellige dele af opgaven.
4.3.

Den viden, som bestilleren har, og som er nyttig i
udviklingsarbejdet og formålstjenlig med hensyn til
fremstillingen af produktet, skal han løbende dele med
leverandøren.

4.4.

Medmindre andet er aftalt, ligger leverandørens arbejdstid
mellem kl. 8 og 16 på søgnedage.

4.5.

Opgaven anses for fuldført, når leverandøren giver bestilleren
besked om, at opgaven er klaret. Opgavens fuldførelse er ikke
betinget af leveringstest eller lignende godkendelser,
medmindre der er indgået særlig aftale om dette.

4.6.

Uden begrænsning i ansattes ret til frit at søge og vælge
ansættelse, forpligter bestilleren sig til i den periode,
arbejdet med opgaven pågår, eller i en periode på et 1 år
derefter, ikke at virke aktivt for at ansætte eller som konsulent i
en anden virksomhed hyre eller på anden vis engagere nogen
af leverandørens ansatte.

5.
5.1.

Kontaktpersoner
Parterne skal udpege hver sin kontaktperson.
Kontaktpersonerne skal have ret til inden for rammerne af
aftalen at træffe beslutninger, der er bindende for parterne, samt
ændre opgaven. Kontaktpersonerne skal dog ikke have ret til at
ændre bestemmelser i nærværende almindelige betingelser.

5.2.

Hvis parterne i stedet for kontaktpersoner i henhold til punkt
5.1. er blevet enige om, at der skal nedsættes en projektgruppe,
skal projektgruppen have de beføjelser, som er anført i punkt
5.1.

6.
6.1.

Vederlag og betaling
Leverandørens timehonorar beløber sig til leverandørens til
enhver tid gældende satser for udførelse af den pågældende
tjenesteydelse. I honoraret er der ikke indregnet moms eller
andre offentlige afgifter. For arbejde, som leverandøren efter
aftale med bestilleren udfører i et andet tidsrum end det, der er
angivet i punkt 4.4., har leverandøren ud over timehonoraret ret
til et tillæg, der svarer til 50% af timehonoraret.

6.2.

For arbejde, som leverandøren efter aftalemed bestilleren
udfører på overtid (arbejde ud over syv timer pr. søgnedag) har
leverandøren, ud over timehonoraret og eventuelle tillæg i
henhold til punkt 6.1., ret til et tillæg, der svarer til 50% af
timehonoraret, hvis overtidsarbejdet udføres på en hverdag
mellem kl. 8 og 20, og til 100% af timehonoraret, hvis
overtidsarbejdet udføres i et andet tidsrum.

6.3.

Hvis der er indgået aftale om fast timehonorar, skal honoraret
reguleres hvert halve år begyndende seks måneder efter
indgåelse af nærværende aftale. Hvis parterne ikke kan blive
enige om et nyt timehonorar, har leverandøren ret til at forhøje
honoraret i den udstrækning, det er rimeligt i forhold til den
almindelige prisudvikling i branchen.

6.4.

Hvis opgaven udføres uden for leverandørens virksomhedssted,
har leverandøren ret til godtgørelse for kost, logi og rejser i
overensstemmelse med leverandørens regler, som dog skal
være rimelige.

6.5.

Bestilleren skal bære alle omkostninger for materiale, der
kræves til fremstillingen af produktet.

6.6.

Såfremt leverandøren påføres ekstra arbejde eller omkostninger
eller ikke kan udnytte de tildelte ressourcer på grund af
omstændigheder, som bestilleren kan drages til ansvar for, skal
bestilleren godtgøre leverandøren for dette efter samme vilkår,
som gælder for opgaven i øvrigt.

6.7.

Leverandøren udfører udviklingsarbejdet efter løbende regning.
Betaling skal erlægges en gang om måneden senest 30 dage
efter fakturadato. Har parterne aftalt en fast pris, har
leverandøren ret til at få betaling en gang om måneden med et
beløb, der udgør 20% af det samlede vederlag, dog skal der, når
udviklingsarbejdet er fuldført, erlægges fuld betaling, såfremt
dette ikke er sket tidligere.

7.

Ejendomsret over produktet og andre immaterielle
rettigheder
Ejendomsretten over produktet tilkommer leverandøren.

7.1.
7.2.

7.3.

Eventuelle relevante immaterielle rettigheder, knowhow og
anden information eller viden, som forelå ved aftalens
indgåelse (eksisterende immaterielle rettigheder og knowhow),
forbliver den parts ejendom, som ejede dem på det pågældende
tidspunkt. Medmindre andet er aftalt, tilkommer immaterielle
rettigheder, knowhow og anden information eller viden, som
fremkommer i forbindelse med udviklingsarbejdet i henhold til
nærværende aftale eller har sammenhæng dermed (fremkomne
immaterielle rettigheder og knowhow) leverandøren.
Leverandøren har, med det formål at udnytte produktet
kommercielt, en tidsmæssigt ubegrænset ret til vederlagsfrit
anvende og ændre bestillerens eksisterende rettigheder og
knowhow, forudsat at dette er nødvendigt for anvendelsen af
fremkomne immaterielle rettigheder og knowhow. Bestilleren
har ret til at anvende leverandørens eksisterende immaterielle
rettigheder og knowhow i den udstrækning, det er nødvendigt
for gennemførelsen af udviklingen af produktet inden for
rammerne af nærværende aftale.

7.4.

Leverandøren garanterer ikke, at udnyttelsen af en immateriel
rettighed, der kan henføres til produktet, ikke griber ind i en
andens immaterielle rettighed. For så vidt som en sådan
indgriben finder sted, kan bestilleren drages til ansvar for dette
over for såvel tredjemand som leverandøren.

7.5.

Hvis parterne har aftalt, at bestilleren skal opnå licens til at
fremstille produktet, har bestilleren en ikke-eksklusiv ret til at
udnytte produktet samt immaterielle rettigheder og knowhow
såsom, men ikke udelukkende, tekniske dokumenter og
tegninger, som er nødvendige for fremstillingen. Bestilleren har
med det formål at gennemføre fremstillingen af produktet også
ret til at give den førnævnte licensret i underlicens til
tredjemand.

7.6.

Hvis bestilleren ikke har erlagt betaling i henhold til
nærværende aftale, har han ikke ret til at opnå licens i henhold
til punkt 7.5. eller i henhold til nogen anden betingelse i
nærværende aftale. Hvis bestilleren ikke erlægger fuld betaling,
har leverandøren ret til efter eget valg enten at hæve licensen
eller hæve aftalen.

7.7.

Bestilleren forpligter sig til at bistå leverandøren ved
ansøgninger om patent eller andre immaterielle rettigheder, der
kan henføres til produktet. Bestilleren forpligter sig også til
med det formål at sikre leverandøren ejendomsretten over
produktet og dermed sammenhængende immaterielle
rettigheder i henhold til ovenstående at indgå aftale med ansatte
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eller andre hvervtagere, som bestilleren har benyttet til
udførelsen af udviklingsarbejdet i henhold til nærværende
aftale.
7.8.

Bestemmelserne i punkt 7.1.-7.7. skal fortsat finde anvendelse,
uanset om øvrige dele af aftalen ophører med at gælde.

8.
8.1.

Erstatningsansvar samt ansvarsbegrænsning
Bestilleren har ret til erstatning for skade, som han er blevet
påført som følge af, at leverandøren i forbindelse med
opfyldelsen af nærværende aftale har udvist forsømmelighed.
Hvis leverandøren ikke har udvist forsømmelighed, kan
bestilleren ikke gøre krav på erstatning. Bestillerens ret til
erstatning er begrænset i henhold til punkt 8.2., 8.3. og 8.4.
samt til et beløb, der svarer til 7,5% af kontraktsummen.
Såfremt leverandøren og bestilleren i samarbejde har
gennemført udviklingen i henhold til nærværende aftale for
leverandørens regning, kan leverandøren ikke i nogen
henseende drages til ansvar.

8.2.

Leverandørens ansvar for skader, som produktet forårsager på
personer eller på fast ejendom eller løsøre, kan ikke i noget
tilfælde overstige EUR 500.000 pr. skadetilfælde. Bestilleren
skal holde leverandøren skadesløs for ethvert sådant ansvar, der
overstiger ovennævnte beløb, som leverandøren kan drages til
ansvar for.

8.3.

Leverandøren kan ikke i noget tilfælde drages til ansvar for
produktionsbortfald, udebleven fortjeneste eller anden form for
økonomisk tab.

8.4.

Bortset fra det, der er fastsat i nærværende aftale, er ethvert
krav fra bestillerens side udelukket. Det betyder, at
skadeserstatning med undtagelse af det, som punkt 11.4.
foreskriver, udgør en eksklusiv følge af kontraktbrud.
Begrænsningerne i leverandørens ansvar gælder dog ikke, hvis
han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

9.
9.1.

Tavshedspligt
En part må ikke uden den anden parts samtykke videregive
oplysninger af fortrolig art om aftalen eller om den anden part,
andet end i den udstrækning, det er nødvendigt for aftalens
gennemførelse. Parterne skal pålægge personalet tavshedspligt
eller på anden hensigtsmæssig vis sikre, at tavshedspligten
overholdes. Tavshedspligten gælder ikke informationer, som
en part på behørig vis kan bevise er kommet til
vedkommendes kendskab på anden vis end gennem aftalen,
eller som er almindeligt kendte. Tavshedspligten gælder
fortsat, selv om aftalen i øvrigt ophører med at gælde.

10.
10.1.

Fritagelsesgrund
Omstændigheder, der forhindrer eller i væsentlig grad
vanskeliggør overholdelsen af en parts forpligtelser i henhold
til aftalen, og som den pågældende part ikke har nogen
indflydelse på, såsom men ikke begrænset til lynnedslag,
brand, jordskælv, oversvømmelse, krig, mobilisering eller
militærindkaldelser af større omfang, oprør eller optøjer,
rekvireringer, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indgreb fra
myndighedernes side, restriktioner af drivkraft, generel
knaphed på transporter, varer eller energi eller strejke, blokade,
lockout eller anden arbejdskonflikt, uanset om den pågældende
aftalepart er part i konflikten eller ej, samt fejl i eller
forsinkelse af levering fra underleverandører pga. ovennævnte
omstændigheder, fritager parterne for deres ansvar og giver ret
til den nødvendige tidsforlængelse og fritagelse fra bøder og
andre retslige følger. Det påhviler den part, der ønsker at
påberåbe sig fritagelsesgrund, skriftligt at underrette den anden

part herom, umiddelbart efter, at han har konstateret eller
burde have konstateret, at der forelå fritagelsesgrund.
10.2.

Hvis en overholdelse af aftalen forhindres i længere tid end
seks måneder pga. omstændigheder, som er nævnt i punkt
10.1, har hver af parterne ret til, uden erstatningspligt for skade
eller andet, at fratræde nærværende aftale. Leverandøren har
dog ret til erstatning for udført arbejde og omkostninger.

11.
11.1

Opsigelse
En part har ret til at opsige nærværende aftale med omgående
virkning, såfremt modparten erklæres konkurs, går i
betalingsstandsning eller på anden vis kan anses for at være
insolvent. Hvis aftalen opsiges af en af de nævnte årsager, skal
leverandøren levere alt udført udviklingsarbejde, og bestilleren
skal betale vederlag for det arbejde, der allerede er udført, samt
påløbne udgifter.

11.2.

Leverandøren har altid ret til at opsige aftalen, hvis han i givet
fald betaler et beløb, der svarer til det vederlag, han har fået
udbetalt af bestilleren for udviklingsarbejdet. Bestilleren er i så
fald også berettiget til morarenter ud fra den rentesats, der er
angivet i punkt 6.7. Morarenterne udredes fra den dato,
leverandøren oprindeligt modtog betalingen. Der skal ikke
betales yderligere erstatning til bestilleren som følge af, at
leverandøren fratræder aftalen på denne måde. Bestilleren skal
tilbagelevere det, som leverandøren har leveret i forbindelse
med nærværende aftale.

11.3.

Bestilleren har ret til at opsige aftalen, uden at oplyse grunden
hertil, hvad angår ikke gennemførte dele, hvorved der skal
betales erstatning for produkter, der skal leveres i henhold til
aftalen, for udført arbejde og påviseligt nødvendige
omkostninger. Hvis opsigelsen sker af andre årsager end de i
punkt 10.1. nævnte, skal bestilleren desuden betale erstatning
for tab, som opsigelsen har forvoldt leverandøren, herunder
også udebleven fortjeneste.

11.4.

Aftalen kan også opsiges af den ene af parterne, hvis den
anden part i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i
henhold til nærværende aftale og ikke inden 30 dage efter
modpartens skriftlige anmodning derom har bragt forholdet i
orden eller har truffet foranstaltninger til at bringe det i orden.
Hvis aftalen opsiges på grund af en misligholdelse, skal
leverandøren levere alt udført udviklingsarbejde, og bestilleren
skal betale vederlag for det arbejde, der allerede er udført, samt
påløbne udgifter. Derudover skal den misligholdende part
betale erstatning for det tab, som opsigelsen påfører
modparten, dog maksimalt 7,5% af kontraktsummen.
Begrænsningen i erstatningsbeløbet gælder dog ikke, hvis
aftalen opsiges på grund af, at en part har misligholdt sine
forpligtelser i henhold til punkt 7. Hvis leverandøren har
gennemført udviklingen uden at have fået betaling for sit
arbejde, skal bestilleren ikke have erstatning i henhold til
nærværende bestemmelse.

12.
12.1.

Tilladelser
Leverandørens forpligtelse til at fuldføre udviklingen i henhold
til nærværende aftale er betinget af, at denne opnår og
bibeholder de nødvendige eksport-, import- og
reeksporttilladelser samt andre tilladelser, der måtte være
nødvendige for at fuldføre udviklingen i henhold til
nærværende aftale. Hvis der ikke opnås de fornødne tilladelser,
eller hvis en allerede opnået tilladelse tilbagekaldes, og der
ikke er tale om forsømmelse fra leverandørens side, er
leverandøren fritaget for sin forpligtelse til at fuldføre
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udviklingen med det formål at fremstille produktet. Bestilleren
kan i så fald ikke drage leverandøren til ansvar.
12.2.

Bestilleren forpligter sig til i fornødent omfang at medvirke til
at opnå de i punkt 12.1. nævnte tilladelser.

13.
13.1

Lovvalg og tvist
For nærværende aftale finder dansk lov anvendelse, med
undtagelse af lovvalgsreglerne.

13.2

Tvister vedrørende leverandørens erstatningskrav skal ved
udebleven betaling kunne afgøres ved byretten på
leverandørens hjemsted. Øvrige tvister i forbindelse med
nærværende aftale skal afgøres endeligt ved voldgift i
overensstemmelse med ”Regler for behandling af sager ved Det
Danske Voldgiftsinstitut”. Voldgiftsproceduren skal finde sted
i København

14.
14.1.

Ugyldighed
Krav mod leverandøren bortfalder, hvis der ikke er indledt
domstols- eller voldgiftsprocedure i overensstemmelse med
punkt 12.2 inden for to år fra opgaven er udført.

