
  

Dato:                                                            Dato:  

          

___________________________      ___________________________  

Kunde:       Morten Kjølby  

       Heimdall Nordic Web & SEO    

  

Aftalens parter:   

Kunde:           Arbejdstager  

Navn:        Heimdall Nordic Web & SEO  

CVR:        CVR: 41580135  

Adresse:      Indkildevej 4D  

       9210 Aalborg SØ  

  

Heimdall Nordic Web & SEO vil håndtere én annoncekonto for [virksomhed] (herefter omtalt kunden) til en 

aftalt pris på 5.000 kr. ex moms månedligt. + 20% af månedligt ad spend. 

Fortrolighed:  

Begge parter forpligter sig til at holde oplysninger, som erhverves under samarbejdet, fortrolige. Denne 

pligt gælder også efter samarbejdets ophør. Oplysninger fra samarbejdet kan, efter nærmere aftale 

imellem parterne, fritages for fortrolighed. Vi forbeholder os dog retten til at offentliggøre resultater i 

anonymiseret form på diverse digitale medier, herunder tekniske forbedringer og procentvise 

resultatforbedringer.  

 

Annonceringsforbrug:  

Heimdall Nordic Web & SEO kræver kun honorar af det annonceringsforbrug eller de annonceringskonti 

Heimdall Nordic Web & SEO direkte håndterer. I de fleste tilfælde vil det kun inkludere  

annonceringsforbrug som kunden har til Facebook Ads. Kunden har altid ret til at bestemme størrelsen af 

allokeret annoncerings-budget.   

  

  

  

 

 

 

 

 

 



Fakturering:  

Alle priser er eksklusive moms. Heimdall Nordic Web & SEO fakturerer den faste månedlige betaling af 

5.000 kr. ved opstart af samarbejde, og efterfølgende hver 30 dag. Løbende månedlig ad spend fee 

afregnes og faktureres efter hver 30 dag fra annoncekontoen er aktiv. Alle faktura vil have en betalingsfrist 

på 8 dage efter fakturaens udstedelse.   

Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Heimdall Nordic Web 

& SEO er uden ansvar for, har Heimdall Nordic Web & SEO ret til rente af det forfaldne beløb på 7 % pr. 

måned fra forfaldstid og til betaling sker.  

  

Opsigelse:  

En opsigelse skal sendes skriftligt til morten@heimdallnordic.com. Denne aftale har en opsigelse på 

løbende måned + 1 måned.  

  

Erstatningsansvar:  

Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Heimdall Nordic Web & SEO er ikke 

ansvarlig for kundens, Facebooks eller evt. tredjemands ændringer på annonceringskontoen. Heimdall 

Nordic Web & SEO er i intet tilfælde ansvarlig for tab af nogen art som følge af forsinkelse af levering af 

ydelserne omfattet af denne aftale. Heimdall Nordic Web & SEO er ikke ansvarlige for levering af 

markedsføringsmateriale til kontoen, eller det tilsendte markedsføringsmateriale i form af Facebooks 

annonceringspolitikker eller tredjeparts rettigheder og varemærker. Ansvaret pålægger herfor kunden at 

ajourføre sig med, at tilsendte markedsføringsmateriale mv. ikke krænker nogen rettigheder eller 

varemærker.   

 


