
Takster pr. 01.01.2016 

 

Bilag takster: 

Bilagstype Pr. post Pr. e-mail Pr. NETS BS Pr. NETS CC Pr. NETS LS 

Faktura 69,00 dkk 39,00 dkk 15,00 dkk 10,00 dkk 10,00 dkk  

Andre udskriver 100,00 dkk 25,00 dkk  +2% á saldo  

Ønskes udskrifter pr. e-mail meldes dette tilbage med oplysninger om hvilken mail dette 
ønskes til. 

Time takster: 

Konsulent timer er en ydelse, hvor teknikeren skal have mere speciel viden eller 
certificering inden for fx: C5, Microsoft, Infrastruktur af avanceret karakter eller lign. 
Programmør er time ydelse for udvikling og programmering af hhv. websites eller 
applicatationer, programmør  vil altid arbejde fra et af vore kontorer. 

 

Teknikeren er en ydelse der gældende ved normale små problemer, uden certificering 
eller anden avanceret karakter. 

 

Supporter er timer ydelse som ikke har noget med IT eller kommunikation at gøre fx. 
Boxer, Waoo, Nianet, TDC, Telenor. 

 

Data Input er timer ydelse for bl.a. input af data m.m. på websites eller lign. og dækker 
ikke programmering med andet. 

 

 

 

Beskrivelse Pr. time Klippekort (10t) Pr. dag (max 8t) Kommentar 

Konsulent 900,00 dkk 8.000,00 dkk 6.800,00 dkk pr. påbegyndt kvarter 

Programmør 800,00 dkk 7.000,00 dkk 6.000,00 dkk pr. påbegyndt kvarter 

Tekniker 600,00 dkk  5.000,00 dkk 4.400,00 dkk pr. påbegyndt kvarter 

Supporter 400,00 dkk 3.000,00 dkk 2.800,00 dkk pr. påbegyndt kvarter 

Data Input (m.f.) 300,00 dkk  2.000,00 dkk pr. påbegyndt kvarter 

Betalings betingelser Bagud pr. fak Forud pr. fak Forud pr. fak 

Sker også bagud 

Efter MWAzone 

vurdering. 

 



 

Special takster: 

Beskrivelse Pr. time Klippekort (10t) Kommentar 

Telefon Support 945,00 dkk 9.250,00 dkk pr. påbegyndt kvarter 

Remote Support 995,00 dkk 9.500,00 dkk pr. påbegyndt kvarter 

Overtidssats (natte timer) pris x 1,5  Gælder 18:00 - 06:00 

Overtidssats (weekend) pris x 2,0  fre 18:00 - man 06:00 

Betalings betingelser Bagud pr. fak Forud pr. fak  

 

Transport og rejse udgifter: 

Beskrivelse Pris Kommentar 

Kørsel pr. km 5,00 dkk  

Timer ved kørsel pr. time 200,00 dkk  

Bro-afgift/overfart (pr. vej) ca 300,00 dkk Altid den faktuelle udgift 

Overnatning (pr. nat) ca 1.000,00 dkk Altid den faktuelle udgift 

Betalings betingelser Bagud pr. fak  

 

Manglende betaling, rykker og rente takster: 

Beskrivelse Pris Kommentar 

Rente sats Erhverv 2,00% pr. mdr. Eller j.f. konto aftale 

Rente sats Privat 8,05% pr. år Eller j.f. den lovlige sats 

Rente tilskrivnings gebyr 50,00 dkk Pr. tilskrivning ultimo hver måned 

Rykkergebyr 100,00 dkk Pr. rykker max. 3. stk 

Inkassovarsel 100,00 dkk Ved varsling om inkasso 

 

Skulle der opstå tvivl vedr. ovenstående kontakt os endelig. 

 

http://www.nationalbanken.dk/da/markedsinfo/officiellerentesatser/Sider/default.aspx

