
 

 

 

 

 

 

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANSEN THOMSEN & BIRKENFELDT 

 

Med mindre andet skriftligt er aftalt mellem Hansen Thomsen & Birkenfeldt Advokataktieselskab (her-

efter ”HTB”) og klienten, gælder disse forretningsbetingelser for den juridiske bistand og de ydelser, 

som HTB påtager sig for klienter. Forretningsbetingelserne er gældende fra 6. december 2019.  

1. ADVOKATOPGAVEN – modtagelsen, udførelse og afslutning  

1.1 HTB’s opdrag omfatter juridisk rådgivning vedrørende indholdet af dansk lovgivning.  

 

1.2 Alle HTB’s advokater har advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet og er medlemmer af Ad-

vokatsamfundet. HTB og de enkelte advokater er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, her-

under bl.a. tilsyn med, at HTB og de enkelte advokater overholder de regler, der gælder for 

advokatbranchen, herunder reglerne om god advokatskik.  

 

1.3 Al bistand ydes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for advokaters 

arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater og de advokatetiske regler, samt an-

den relevant lovgivning.  

 

1.4 HTB er som alle andre advokatvirksomheder omfattet af hvidvasklovens regler om forebyg-

gende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvilket indebærer, at HTB 

skal indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienter. Dette betyder, at HTB ved sags-

oprettelse bl.a. skal indhente oplysninger om klientens navn, adresse og cpr-nr. eller cvr-nr.  

 

1.5 HTB undersøger forud for opstarten af sagen, om der foreligger interessekonflikter, som 

medfører, at HTB er afskåret fra at repræsentere klienten.  

 

1.6 Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som HTB leverer til 

klienten i forbindelse med sagen. Alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til 

materialet forbliver hos HTB.  

 

1.7 HTB opbevarer alle sagsakter i mindst 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilba-

geleveres til klienten, senest ved sagens afslutning.  

 

1.8 HTB er berettiget til at nægte at efterkomme en instruks, såfremt dette vil krænke lovgivnin-

gen eller andre regler, og HTB kan til enhver tid bringe et advokatopdrag til ophør med re-

spekt af de forpligtelser, der følger af de advokatetiske regler, som bestemmer, at en advo-

kat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at 

klienten afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.  
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2. SALÆR – fastsættelse, fakturering og klientmidler. 

2.1 Advokatopgaven ydes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for advo-

katers arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater og advokatetiske regler. Hono-

rar fastsættes med udgangspunkt i arbejdets omfang. Der tages endvidere hensyn til, om 

arbejdet er udført uden for normal arbejdstid, den interesse sagen repræsenterer for klien-

ten, værdien af HTB’s ydelse, sagens kompleksitet, det ansvar, der er forbundet med opga-

ven, den grad af specialistviden, som opgavens løsning har krævet og det opnåede resultat. 

Honoraret tillægges moms, med mindre dette er undtaget i henhold til gældende lovgivning.  

 

2.2 HTB er ikke forpligtet til at afholde opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder ge-

byrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgif-

ter, der således skal betales af klienten ud over honoraret. Direkte omkostninger og udlæg 

fremgår af fakturaen. Udlæg og omkostninger vil som hovedregel af HTB blive opkrævet 

særskilt forud for afholdelsen af omkostningen.  

 
2.3 Ligeledes kan HTB opkræve et depositum. Depositummet vil højst udgøre, hvad der efter et 

forsigtigt skøn svarer til det endelige honorar i sagen. Det vil dog oftest udgøre et mindre be-

løb end det endelige honorar. Såfremt HTB opkræver et depositum, igangsættes sagens be-

handling som udgangspunkt først, når depositummet er indbetalt. Depositum behandles og 

forrentes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler om betroede midler. 

 

2.4 HTB’s betalingsbetingelser er 10 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling, beregner HTB 

morarenter i overensstemmelse med rentelovens regler.  

 

2.5 Alle klientmidler, der betros HTB, forvaltes efter Advokatsamfundets regler, ved indsættelse 

på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfun-

dets regler.  

 

2.6 I forbindelse med, at der indgås aftale om ydelse af bistand, giver HTB efter anmodning fra 

klienten oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand og om størrelsen af 

det skønnede honorar. Det vil desværre ofte ikke være muligt at oplyse et fast eller præcist 

vederlag for arbejdet med sagen, og i sådanne tilfælde angiver HTB i stedet den måde, 

hvorpå vederlaget vil blive beregnet, eller giver et begrundet overslag over honorarets stør-

relse. Klienten vil endvidere efter anmodning få oplysning om, hvilke udlæg HTB forventer at 

skulle afholde i forbindelse med sagens behandling. I forbrugerforhold giver HTB de anførte 

oplysninger om honorarets størrelse m.v., uanset om klienten anmoder herom i henhold til 

gældende regler herfor.  

3. FORTROLIGHED – tavshedspligt og interessekonflikt.  

3.1 HTB er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget om klienten fortroligt. Alle i HTB er 

pålagt udvidet tavshedspligt.  

 

3.2 Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning, og dermed også efter advokatopdragets af-

slutning.  
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3.3 Tavshedspligten begrænses af de særlige undtagelser, der følger af offentligretlig lovgivning, 

herunder reglerne om hvidvask.  

 

3.4 Med respekt af de advokatetiske regler om interessekonflikter, kan HTB uden klientens sam-

tykke rådgive andre virksomheder inden for samme branche.  

 

3.5 Alle i HTB er underlagt særlige regler vedrørende intern viden om børsnoterede selskaber 

og restriktioner for handel med værdipapirer.  

4. ANSVAR – ansvarsbegrænsning og forsikring.  

4.1 HTB er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets alminde-

lige regler og er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Klientoplysninger på 

HTB’s forsikringsselskab er tilgængelige på HTB’s hjemmeside. 

 

4.2 Uanset pkt. 4.1 er HTB dog ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, her-

under tab af goodwill, driftstab, tab af data og mistet fortjeneste. Derudover gælder, at erstat-

ningsansvaret for HTB, dets partnere og dets medarbejdere, er begrænset til et beløb på 

maksimalt DKK 5.000.000 pr. advokat og DKK 10.000.000 pr. skade og i alt pr. år. Herud-

over er HTB’s advokater omfattet af en garantiforsikring for advokater på 5.000.000 DKK pr. 

skade pr. år pr. advokat. Klienten kan alene rejse krav mod HTB og således ikke mod de en-

kelte partnere eller andre juridiske medarbejdere.  

 

4.3 HTB rådgiver alene om danske, juridiske forhold. Såfremt opdraget involverer udenlandsk 

rådgivning, anbefaler HTB, at klienten kontakter lokale advokater herom. HTB’s involvering i 

sådanne dele af opgaven kan ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold.  

 

4.4 HTB’s partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som 

HTB har henvist klienten til, ligesom HTB og dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for 

eventuelle fejl begået af underleverandører, som HTB efter aftale med klienten har overladt 

dele af opgavens løsning til.  

5. TVISTER – lovvalg og værneting.  

5.1 I tilfælde af utilfredshed med HTB’s rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt, kan klienten 

til enhver tid kontakte den ansvarlige partner.  

 

5.2 HTB er underlagt de advokatetiske regler, som udstedes af Advokatsamfundet. Klienten kan 

indbringe klager over rådgivningen og det beregnede salær for Advokatrådet/Advokatnæv-

net. De advokatetiske regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk.  

 

5.3 Eventuelle tvister om HTB’s rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles ene-

kompetence. 

 

http://www.advokatsamfundet.dk/

