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Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for Advokatfirmaet Askelands rådgivning

1. SAGENS MODTAGELSE
Ved modtagelse af en sag sikrer vi os, at der ikke foreligger inhabilitet,
interessekonflikt eller anden årsag til, at vi ikke kan bistå i sagen.
Advokatfirmaet er omfattet af reglerne i Hvidvaskningsloven. Vi har pligt til at
indhente de efter loven påkrævede oplysninger fra klienter om klientens identitet.
For personer skal vi modtage oplysninger fra klient om navn, adresse, og cpr.nr. samt
kopi af pas eller kørekort. For selskaber og andre juridiske enheder skal vi kende
cvr.nr, juridisk form, ledelsens navne, tegningsregel, ejernes navne samt navn,
adresse og cpr.nr. på de fysiske personer, der kontrollerer den juridiske enhed
person.
2. Klientmidler
Klientmidler indsættes på klientkonti hos vores bankforbindelse og forvaltes efter
gældende regler.

3. Fortrolighed
Som advokater er vi underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger behandles fortroligt.
4. Anvendelse af rådgivning
Advokatfirmaet Askelands rådgivning ydes udelukkende til klienten og må ikke uden
samtykke anvendes af andre.
5. Dokumenter
Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens
afslutning. Sagens øvrige dokumenter opbevares i fem år fra fakturadato.
6. Honorar
Advokatfirmaet Askelands honorar beregnes normalt med udgangspunkt i en række
parametre, nemlig den tid, der er medgået ved behandlingen af sagen, arbejdets
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omfang, vanskelighed og art, herunder graden af den specialistviden, der har været
anvendt på sagen, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens
betydning for klienten og det opnåede resultat.
7. Fakturering
Afregning af sagen sker som udgangspunkt, når opgaven er afsluttet.
Længerevarende opgaver à conto-afregnes normalt hvert kvartal. Vi tilstræber at
imødekomme en klients ønske om særlige afregningsintervaller.
Vores betalingsbetingelser er 7 dage fra fakturadato. Morarenter påløber i henhold til
renteloven.
Moms tillægges efter de til enhver tid gældende regler.
8. Ansvar
Advokatfirmaet Askeland rådgiver udelukkende om dansk ret. Vi er ansvarlige for
rådgivning til vores klienter efter dansk rets almindelige regler, dog således at vores
ansvar er begrænset til 5 mio. DKK for hver enkelt sag. Vi er ansvarsforsikret i et
anerkendt forsikringsselskab.
Vort ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image
eller andre former for indirekte tab.
Advokatformaet Askeland er uden ansvar for fejl begået af andre rådgivere eller
underleverandører, som Advokatfirmaet Askeland efter aftale med klienten har
anmodet om at bistå i sagen, eller som Advokatfirmaet Askeland har henvist klienten
til.
9. Lovvalg og værneting
En tvist mellem en klient og Advokatfirmaet Askeland skal løses i overensstemmelse
med dansk ret og kan udelukkende indbringes for danske domstole.

