
 

JAKOB LA COUR PRISER 

Priser opdateret 9. januar 2017 

Selvstændig konsulent og designer 

Design og udvikling 
Prisen for design og udvikling er kr. 700,- ex. moms pr. time. Alternativt kan en samlet pris forhandles ud fra 
et specifikt resultat. 
 
Prisen omfatter også support og digital håndtering. Minimum 3 timer for opgaveløsning. Minimum 0,25 
timer for telefonopkald. 
 
Møde, konsultation og undervisning 
Prisen for møde, konsultation og undervisning er kr. 700,- ex. moms pr. halve time, som faktureres pr. 
påbegyndt halve time fra starttidspunktet. 
 
Prisen ved undervisning dækker de første 30 personer. Herudover koster det kr. 120,- ex. moms pr. person. 
pr. time. 
 
Forløb og workshop 
Prisen for et forløb er kr. 3.495,- ex. moms pr. time der dækker de første 12 personer. Herudover koster det 
kr. 250,- ex. moms pr. person. pr. time. 
 
Foredrag 
Prisen for et 20-40 minutters foredrag er kr. 4.495,- ex. moms der dækker de første 200 personer. 
Herudover koster det kr. 30,- ex. moms pr. person. 

Tillæg 

Transport-tillæg 
Transport opgøres med statens takster, som i 2017 er kr. 3,53,- pr. km. Opgøres via Google Maps 
rutevejledning fra og til adressen Rødtjørnevej 4, 2720 Vanløse. Eventuelle færge- og bro-afgifter tillægges. 
 
Aften- og weekend-tillæg 
Efter kl. 17.00 eller i weekenden, tillægges 25 % oven i prisen. 

Generelle aftalebetingelser 

Betaling 
Faktura på samlet beløb sendes når aftalen er godkendt via e-mail eller sms og betaling sættes til 20 dage 
efter aftalens afviklingstidspunkt. Faktura sendes til kontaktperson, hvis ikke e-faktura benyttes eller andet 
er aftalt. Fakturering foregår løbende og varierer alt efter kundebehov, tid og omfang. 
 
Dokumentation 
Jakob la Cour har rettigheder til eventuelle billeder, lyd- og video-optagelse. 
Afbestilling og ændring af tidspunkt for forløb, workshop og foredrag 
 
Ved afbestilling efter aftaleindgåelse betales 100 % af prisen. 
Ved ændring af tidspunkt ændres der ikke ved betalingsdato for den aflyste (første) aftale. Et 
administrationsgebyr på kr. 700,- ex. moms faktureres for fastlæggelse af nyt tidspunkt. 
 
Jakob la Cour kan begære nyt tidspunkt for afvikling på grund af sygdom, der om nødvendigt dokumenteres 
ved lægeattest. I sådanne et tilfælde vil der i samarbejde med de involverede parter blive fastsat et nyt 
tidspunkt. 
 
Aftaler indgås med sædvanligt forbehold for force majeure. Der påhviler dog Jakob la Cour i videst muligt 
omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre afvikling på de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller 
aflysning af transportmidler. 
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