Sagsnr.:
Dato:

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING I FORBINDELSE MED BEDREBOLIG-PLAN
Aftale under Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand, ABR 89.
1.

AFTALE MELLEM PARTERNE

Undertegnede:
(navn og adresse)

Medundertegnede rådgiver:
(navn, adresse, CVR-nr.)

i det følgende kaldet kunden

i det følgende kaldet BedreBolig-rådgiveren

2.

OPGAVEN OG BEDREBOLIG-RÅDGIVERENS YDELSER

Aftalen omfatter totalrådgivning i forbindelse med en BedreBolig-projekt, vedrørende:
(kort beskrivelse af opgaven)

Det står kunden frit for at vælge hvilke BedreBolig-ydelser, der ønskes gennemført. Valg af ydelser
aftales mellem kunden og BedreBolig-rådgiveren. Valgte ydelser afkrydses og yderliggere ønsker til
ydelsen beskrives her:

Aftalt ydelse

Ja

Nej

Screening for energibesparelsesmuligheder
Beskrivelse af boligens energibesparelsesmuligheder afstemt efter boligejerens behov
Beskrivelse af energibesparelses-mulighedernes betydning for komfort og indeklima
Udarbejdelse af en BedreBolig-plan
Grundlaget for de forskellige ydelser baseres på til ydelsen udarbejdede BedreBoligtjeklister. Dvs. BedreBolig-tjekliste til screening, bygningskortlægning og betydning for
komfort og indeklima.
BedreBolig planen laves på basis af kortlægning, inklusive BedreBolig-beregneren og
budget samt boligejers dialog med pengeinstitut og boligejers finansieringsløsning.
Der foretages en energimærkning af boligen efter endt projektforløb

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐

☐

Udfører BedreBolig-rådgiverne entrepriseydelser på områder omfattet af
BedreBolig-ordningen

☐

☐

3.

KUNDENS SAMTYKKE

Ved underskrift giver kunden ligeledes samtykke til, at BedreBolig-rådgiveren må anvende kundens
oplysninger til anvendelse af det til ordningen egnede beregningsprogram, og data om boligen bliver
indberettet til Energistyrelsen

4.

TIDSFRISTER

Ud fra de valgte ydelser aftales følgende tidsfrister for opgaven og aftalte ydelser:

7. ØKONOMISK GRUNDLAG OG HONORAR
Honorar for opgavens løsning er:
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8. ANSVAR
Størrelsen af de anviste energibesparelser i BedreBolig-planen kan ikke opfattes som en garanti fra
BedreBolig-rådgiveren, da den reelle størrelse på energibesparelserne afhænger bl.a. af vejrlig og
brugernes adfærd. Ønsker kunden at vide mere om ordningens forudsætninger for beregning, henvises til ordningens hjemmeside www.bedrebolig.dk.

9. FORSIKRING
BedreBolig-rådgiveren har en ansvarsforsikring der dækker rådgivning under denne kontrakt.
BedreBolig-rådgiveren har ikke en ansvarsforsikring der dækker rådgivning under denne kontrakt.

10. SÆRLIGE BESTEMMELSER
Kunden har til enhver tid mulighed for at få data og de beregninger, som ligger til grund for
BedreBolig-planen af BedreBolig-rådgiveren, herunder i elektronisk form.
Den kontrolinstans eller det certificerende organ, der har godkendt eller certificeret
virksomhedens kvalitetsstyringssystem, er:

BedreBolig-rådgiveren har iht. ordningens overgangsregler endnu ikke et
kvalitetsstyringssystem.

Til aftalen hører følgende bilag:
Bilag 1: Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand, ABR89
Bilag 2: Screeningsnotat vedrørende den indledende dialog med kunden
Bilag 3: Nærmere beskrivelse af aftalegrundlag

For kunden:

For BedreBolig-rådgiveren:

_____________________________
Dato og underskrift

_____________________________
Dato og underskrift
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