XXX Aps
Smedeholm
2730 Herlev
København dd/mm 20åå

Rengøringskontrakt
Kontrakten omfatter rengøring på følgende lokation:
XXX Aps
Smedeholm
2730 Herlev
Rengøringen udføres ud fra aftalte rengøringsplan (bilag)
Startdato: dd/mm 20åå
De første 14 dages rengøring er betalingsfri!
Prisen inkluderer rengøringsinventar og rengøringsmidler.
Hvis du ikke er tilfreds med rengøringen i løbet af de 14 dage, kan du på et hvilket som helst
tidspunkt i løbet af de 14 dage stoppe samarbejdet med øjeblikkelig virkning.
Efter de 14 dage er gået gælder følgende:
Pris: Kr. xxx,- pr måned ex. moms
Prisen inkluderer rengøringsinventar og rengøringsmidler.
Beløbet faktureres en gang pr. måned, 12 måneder pr. år til betaling d. 10. efterfølgende
måned.
For ekstra rengøring som ikke omhandler de i kontrakten nævnte områder faktureres en pris
på Kr. 230,00 per time.
Opsigelse:
Den 1. måned er prøveperiode hvor kontrakten kan opsiges fra uge til uge.
Herefter kan kontrakten opsiges gensidigt med 2 måneders varsel til den 1. i en måned.

Rapportering:
Clean as we go dokumenterer korrekt udført daglig rengøring med vores
kvalitetssikringssystem der bl.a. omfatter vores aftalte rengøringsplan (bilag)
Udvikling:
Clean as we go forpligter sig til at udvikle og forbedre rengøringens kvalitet sammen med XXX.
Det gennemføres ved ugentlig dialog i opstartsfasen og derefter ved kvartalsmøder.
Force Majeure:
Ved force majeure suspenderes Clean as we go forpligtelse i henhold til aftalen. Force majeure
foreligger blandt andet i flg. situationer. Direkte eller indirekte følger af en naturkatastrofe,
krig, regeringsindgreb, import- eller eksportrestriktioner, strejker og lockout (varslet som
uvarslet), ildebrand, oversvømmelser, forsyningsmangel.
Såfremt force majeure situationen ikke ophører inden rimelig tid, har hver part ret til at
ophæve aftalen med 30 dages varsel.
I tilfælde ar force majeure hos kunden eller Clean as we go, der forhindrer Clean as we go’s
opfyldelse af aftalen, reduceres Clean as we go’s vederlag med den omkostningsreduktion,
som Clean as we go måtte opnå.
Påberåbelse af force majeure skal ske hurtigst muligt.
Kontaktperson:
Kontaktpersoner på opgaven vil for Clean as we go vedkommende være Morten Jacobsen, for
XXX, YYY YYY
Clean as we go er ved kontraktens start forsikret hos Alm. Brand forsikring med en lovpligtig
arbejdsskadeforsikring for medarbejdere, samt en erhvervsskadeforsikring med et beløb på op
til kr. 10.000.000,Kontraktens parter
XXX
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