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Standardvilkår 
for konsulentarbejde. 
 
Gyldighedsområde 
I det omfang ikke andet er aftalt vedrørende en bestemt opgave, skal 
nedenstående vilkår bruges på og være gældende for alle opgaver, som 
udføres af M Networks A/S, for en ordregiver, i det følgende kaldet 
kunden. 
 
Retningslinjer for opgavens udførelse 
Efter indgåelse af endelig aftale forpligter M Networks sig til at udføre 
det arbejde, som er specificeret af kunden og til at følge de særlige 
retningslinier for opgavens udførelse, som M Networks og kunden bliver 
enige om. Beskrivelser og dokumentation udføres i overensstemmelse 
med kundens anvisning. Kunden betaler M Networks udgifter til projekt 
specifik uddannelse. 
 
Personale 
Såfremt der er skellig grund hertil, har kunden respektive 
M Networks, ret til at kræve udskiftning af det personale, der er betroet 
opgavens udførelse. Såfremt M Networks til en del af opgaven bruger 
underleverandører, ændres kundens retsstilling i forhold til M Networks 
derved. Såfremt en eller flere af M Networks' medarbejdere på en 
opgave, uanset årsag ikke længere kan arbejde på opgaven, skal M 
Networks inden 4 uger erstatte denne medarbejder med en anden med 
tilsvarende erfaring. Kunden skal i forvejen adviseres herom. 
M Networks har under udførelsen af en opgave ret til at sende sine 
medarbejdere på planlagt efteruddannelse. M Networks' medarbejdere 
skal derudover have adgang til at deltage i M Networks' interne møder 
og seminarer. Kunden informeres inden medarbejderens fravær om 
dette og om varigheden. Hvor M Networks udfører opgaver i kundens 
lokaler, skal denne stille passende arbejdsplads til rådighed for M 
Networks' medarbejdere. 
 
Arbejdstider 
M Networks' almindelige arbejdstid er kl. 8.30 til 16.30, mandag til 
torsdag og fredag kl.8:30 til 16:00. 
 
Vederlag 
M Networks afregner opgaven pr. time i henhold til aftalt timepris. 
Transporttid afregnes til ½ timepris plus statens km. takster for kørte km. 
Udgifter til parkering, færge, bro betales af kunden.  Timeprisen omfatter 
hele M Networks' krav på arbejdsvederlæggelse, herunder omkostninger 
til forsikringer, pensioner, ferie, sygdom o. lign. M Networks' fakturering 
skal kunne underlægges ved timesedler og bogføring.  
 
Ændringer i timepris skal aftales mellem kunden og M Networks hvert år 
i december for det følgende kalenderår. Andre tidspunkter kan dog også 
komme på tale. Når kunden bestiller overarbejde, har M Networks ret til 
at kræve timeprisen forhøjet med 100% for arbejdstid, der falder på 
lørdag, søndage og helligdage, samt efter kl.18:00 og før kl.08:00 på 
ugens øvrige dage. Alle andre dokumenterede omkostninger som følge 
af arbejde uden for den almindelige arbejdstid refunderes af kunden. 
M Networks har krav på refusion af dokumenterede omkostninger og 
rejse tid til de med kunden aftalte rejser udenfor Storkøbenhavn. 
 
Betaling 
Betaling erlægges 1 gang pr. måned efter faktura, der forfalder til 
betaling netto kontant senest 14 dage efter fakturadato. Omfanget af det 
udførte arbejde ligesom antallet af arbejdstimer, skal fremgå af 
fakturaen. Såfremt betaling ikke er erlagt inden 14 dage efter 
fakturadato, har M Networks ret til at kræve morarenter, der beregnes 
med 2% pr. måned fra forfaldsdagen, tillige med rykkergebyr plus moms. 

 Ejendomsret og udnyttelsesret 
Når kunden har betalt M Networks' samlede krav vedrørende en givet 
opgave, overgår ejendomsretten til det leverede produkt ifølge denne 
aftale til kunden. Den viden M Networks har opnået gennem sit arbejde 
på en opgave, har M Networks ret til at udnytte ved udførelsen af andre 
opgaver. 
 
Afbrydelse og begrænsning af opgaven 
Kunden har ret til at afbryde udførelsen af igangværende opgaver eller 
begrænse deres omfang. I så fald har M Networks’ krav på vederlag for 
det allerede udførte arbejde og forhandling om en 
rimelig afviklingserstatning til M Networks skal optages. 
 
Tavshedspligt 
M Networks forpligter sig til at påse, at M Networks' personale eller 
andre personer, der gennem M Networks beskæftiger sig med opgaven, 
iagttager ubetinget tavshed med enhver forretningshemmelighed, der 
kommer til deres kendskab. 
 
Ansættelse af konsulenter 
Kunden forpligter sig til ikke at engagere eller ansætte 
M Networks' konsulenter i kontraktperioden og herefter ikke i en periode 
af 6 måneder efter kontraktens ophør. 
 
Force majeure m.m. 
I tilfælde af indtræden strejke, lockout, krig, ildsvåde, ulykkestilfælde og 
force majeure i øvrigt samt begivenheder, hvorpå M Networks ikke har 
nogen indflydelse og som forhindrer, forsinker eller besværliggør 
opgavens udførelse, er M Networks berettiget til i forbeholdent omfang 
at forlænge tidsplanen eller helt at indstille opgavens udførelse uden ret 
for kunden til erstatning. 
 
Skadesansvar 
Dersom kunden har lidt skade, som det påhviler M Networks at erstatte, 
begrænses erstatningskravet til et beløb, som modsvarer 10% af M 
Networks' vederlag for opgaven, dog højst kr. 100.000. Erstatningskrav 
forudsættes rejst straks efter skadens indtræden. Det forudsættes 
desuden, at kunden selv har foretaget rimelige foranstaltninger til 
begrænsning af skaden. 
Kundens erstatningsansvar over for tredjemand omfattes ikke af M 
Networks erstatningspligt. 
 
Tvister 
Eventuelle tvistigheder, der måtte opstå i anledning af denne aftale, 
afgøres endeligt og bindende for M Networks og kunden af en 
voldgiftsret i København, som i sin afgørelse skal være bundet af de 
gældende juridiske regler. 
Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsmænd. Hver part udpeger en 
voldgiftsmand. Disse to voldgiftsmænd udpeger i fællesskab en opmand. 
Kan enighed om opmand ikke opnås, udpeges opmanden af præsidenten 
for Østre Landsret, der såfremt han ønsker det, selv kan påtage sig 
hvervet. 
En part er dog berettiget til at anlægge søgsmål ved de almindelige 
domstole, dersom tvister alene drejer sig om betaling af en klar, forfaldet 
fordring. 
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