Rammeaftale for rådgivning ydet i 2017 og fortløbende
Rammeaftale for rådgivning ydet i 2017 og fortløbende mellem:
Lemvigegnens Landboforening
41503610
Industrivej 53
7620 Lemvig
(”Rådgivningsvirksomheden”)
og
[Navn på Kunden]
[CVR-nr.]
[Adresse]
[Adresse]
(”Kunden”)

Rådgivningsvirksomhedens opgave(r)
Der er mellem Kunden og Rådgivningsvirksomheden indgået nærværende Rammeaftale om
Rådgivningsvirksomhedens levering af følgende rådgivningsopgaver til Kunden:
Økonomi:

Relevant

[sæt kryds]

 Udarbejdelse af skatteregnskab
 Udarbejdelse af budget
 Andet [Indsæt opgave]

Planteavl:

Relevant

[sæt kryds]

 Udarbejdelse af Fællesskema
 Overdragelse af betalingsrettigheder
 Udarbejdelse af gødningsplan
 Indberetning af gødningsregnskab
 Andet [Indsæt opgave]

Miljø:

Relevant

[sæt kryds]

 [Indsæt opgave]

Kvægrådgivning: Relevant

[sæt kryds]

 Foderplaner
 Andet [Indsæt opgave]

Svinerådgivning: Relevant

[sæt kryds]

 Foderplaner
 Andet [Indsæt opgave]

Rammeaftalen gælder for den rådgivning, som Rådgivningsvirksomheden yder til Kunden.
Opgaver i årets løb kan aftales pr. mail eller brev eller undtagelsesvist mundtligt og vil – med
mindre andet konkret aftales – være omfattet af nærværende Rammeaftale.

Opgaveperiode
Den konkrete opgaveperiode for den enkelte opgave aftales individuelt.

Honorar
Alle ydelser afregnes i forhold til medgået tid eller efter gældende takst for pakkeaftale.
Hvis der i forbindelse med løsning af opgaven/opgaverne opstår særlige forhold, som ikke
kunne forudses ved fastsættelsen af honoraret, kontakter Rådgivningsvirksomheden Kunden.
Arbejdet sættes i bero, indtil Kunden har accepteret de nye forudsætninger samt en eventuel
ændring af Rådgivningsvirksomhedens honorar.

Aftalegrundlag
Aftalegrundlaget mellem Rådgivningsvirksomheden og Kunden består af Rammeaftalen samt
Rådgivningsvirksomhedens forretningsbetingelser for rådgivning, gældende fra 1. januar 2017.
Vilkårene i Rammeaftalen og forretningsbetingelser for rådgivning, gælder også for både den
løbende og den enkeltstående rådgivning, som ydes af Rådgivningsvirksomheden til Kunden i
løbet af året. Dette gælder, uanset om aftale om rådgivning er indgået mundtligt eller skriftligt
og uanset om rådgivningen ydes mundtligt eller skriftligt.
Rådgivningsvirksomhedens forretningsbetingelser for rådgivning er vedlagt Rammeaftalen og
kan tillige findes på Rådgivningsvirksomhedens hjemmeside.
Forligger der indbyrdes modstrid, viger Rådgivningsvirksomhedens forretningsbetingelser for
rådgivning, for vilkår i nærværende Rammeaftale eller vilkår i konkret indgåede aftaler om
rådgivning i løbet af året.
Underskrifter
Med sin underskrift/accept på Rammeaftalen bekræfter Kunden at have modtaget, læst og
accepteret Rådgivningsvirksomhedens forretningsbetingelser for rådgivning, herunder vilkår
om ansvarsbegrænsning.

Dato:
For Rådgivningsvirksomheden: _______________________________

Dato:
For Kunden:____________________________________

