
Forretningsbetingelser 
 
Definitioner 
Decimo.dk: Alle websites ejet af decimo samt via subdomæner osv. 
Kunden: En virksomhed, som er oprettet af en bruger på decimo.dk 
Bruger: En person, som er oprettet på decimo.dk 
Aftalen: Den indgåede aftale mellem virksomheden og Decimo.  
Ydelse: De ydelser som Decimo leverer i henhold til aftalen. 
Tillægsydelser: Ydelser som købes via chat, e-mail eller telefon. 
 
 
 

1. Indledning 

1.1. Ydelserne leveres af Decimo IVS (39573873), Bredgade 36B, 1. th., 1260 
København K, herefter benævnt “Decimo”. Nærværende 
forretningsbetingelser finder anvendelse på enhver ydelse via decimo.dk, 
andre hjemmesider ejet af Decimo eller e-mail. 

1.2. Decimo kan inddrage andre samarbejdspartnere til at bistå med levering af 
ydelserne i medfør af aftalen. 

1.3. Decimo kan til enhver tid ændre disse forretningsbetingelser.  

2. Betingelser for aftalen 

2.1. Aftalen tilbydes udelukkende til erhvervskunder, og vores service er dermed 
business to business.  

2.2. Som bruger indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse 
betingelser på virksomhedens vegne. 

2.3. Decimo benytter i nogle tilfælde prøveperioder. Disse prøveperioder er gratis 
for kunden og der sker ikke betaling før prøveperiodens ophør. Ved 
prøveperiode på Årsregnskab, opstilles og indsendes årsregnskabet ikke før 
prøveperiodens ophør. 

2.4. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige på Decimo.dk. Brug af 
Decimo.dk, efter en ændring af disse betingelser, betragtes som din accept af 
de ændrede betingelser.  

3. Ydelser og priser 

3.1. Vi tilbyder følgende 3 ydelser;  

1. Bogføring og årsregnskab  
2. Årsregnskab 



3. Tillægsydelser 
3.2. Priserne vil altid fremgå på decimo.dk 

3.2.1. Priserne på bogføring som fremgår af decimo.dk er vejledende og 
estimeret. Efter nærmere aftale mellem Decimo og kunden aftales der 
fast månedlig pris for ydelsen. 

3.2.1.1. Såfremt aftalen indgås i et eksisterende regnskabsår, 
forbeholder Decimo sig retten til at kræve forholdsmæssig 
betaling for udarbejdelse af Årsregnskab. 

3.2.1.2. Såfremt aftalen opsiges i et eksisterende regnskabsår, 
forbeholder Decimo sig retten til at kræve forholdsmæssig 
betaling, såfremt kunden ønsker, at Decimo skal udarbejde 
Årsregnskab. 

3.2.2. Priserne på Årsregnskab er faste med forbehold for følgende: 

3.2.2.1. Vi foretager udelukkende opstilling af årsregnskab baseret på 
kundens bogføring. Kunden skal selv sørge for at bogføringen 
er afsluttet og korrekt. 

3.2.2.2. Kunden indestår selv for afstemninger, tidligere indberetninger, 
afskrivninger, skattemæssige opgørelser mm. 

3.2.2.3. Såfremt det er nødvendigt at ændre i årsregnskabet, efter at 
dette er sendt til underskrift, forbeholder Decimo sig retten til at 
opkræve et gebyr på kr. 495,00 + moms. Dette gælder uanset 
hvilken ændring, der er tale om. 

3.2.3. Priser på tillægsydelser er som følger:  

For rådgivning er timeprisen 795 kr. 

For bogføring er timeprisen 595 kr. 

3.3. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, opkræves betalingen forud. 

3.4. Vi forbeholder os retten til at ændre sammensætning, indhold og priser på 
ydelser med omgående virkning, ved varsel på email eller opslag på 
decimo.dk. 

3.5. Ved indgåelse af aftalen giver kunden os automatisk lov til løbende at trække 
betalingen på det tilknyttede betalingskort. Hvis kunden gør brug af 
tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepterer kunden samtidig, at der 
skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt. Ved 
trækning på kundens betalingskort i forbindelse med aftalens fornyelse 
og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til den oplyste 
e-mail. 



3.6. Alle priser som fremgår på Decimo.dk er ekskl. moms. 

 

 

4. Samarbejde 

4.1. Parterne skal gensidigt holde hinanden orienteret om ethvert væsentligt 
forhold vedrørende udførelse af ydelserne. 

4.2. Kunden skal loyalt samarbejde med Decimo om løsning af opgaven, herunder 
rettidigt foranledige, at Decimo får adgang til alle kundens data, oplysninger 
og medarbejdere og andre oplysninger som er nødvendige for levering af den 
aftalte ydelse. Kunden skal straks oplyse Decimo om evt. forslag, udvikling 
eller andre forhold eller problemstillinger der, efter kundens vurdering, er 
væsentlige for Decimos levering af den aftalte ydelse. 

4.3. Decimo kan ikke stilles til ansvar for ikke udførte ydelser, hvor ydelserne ikke 
har kunnet leveres pga. kundens manglende samarbejde. Det er altid 
kundens ansvar at indsende korrekte bilag. 

4.4. Decimo er underlagt hvidvaskloven som bogholdere, og alle virksomheder 
tilmeldt på Decimo.dk skal have identificeret reelle ejere og ledelse iht. 
hvidvaskloven. 

4.5. Vi forbeholder os retten til at indberette enhver forseelse, som vi bliver 
opmærksomme på, til de relevante offentlige myndigheder eller på anden vis. 

5. Fortrydelsesret 

5.1. Der er ingen fortrydelsesret, da ydelserne udelukkende tilbydes til 
erhvervskunder.  

6. Opsigelse og fornyelse 

6.1. Opsigelse skal ske senest dagen før, en ny aftaleperiode påbegyndes. Du 
kan opsige din aftale på decimo.dk. 

6.2. Aftalen fornyes automatisk ved periodens udløb, medmindre opsigelse har 
fundet sted. 

6.3. Såfremt din betaling er udeblevet, forbeholder vi os retten til midlertidigt at 
berosætte din aftale, indtil betaling har fundet sted.  

6.4. Opsiges en aftale i løbet af en aftaleperiode, er kunden fortsat forpligtet til at 
betale for aftalen, indtil aftalen er udløbet. Forpligtelser i henhold til aftalen 
gælder i hele aftaleperioden. 

6.5. Vi forbeholder os retten til at opsige aftalen med 3 måneders varsel.  



6.6. Såfremt der sker en væsentlig overtrædelse af disse betingelser, forbeholder 
os retten til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning.  

 

7. Overdragelse til tredjemand 

7.1. Decimo har ret til at overdrage alle forpligtelser til tredjemand. 

7.2. Kunden må ikke overdrage aftalen til tredjemand. 

8. Ansvarsfraskrivelse 

8.1. Decimo er ikke revisorer og er ikke underlagt lov om revision.  

8.2. Decimo fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse betingelser og ved brug 
af Decimo.dk, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, 
herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået 
som følge af simpel uagtsomhed. 

8.3. Decimo er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på 
Decimo.dk. 

8.4. Det maksimale erstatningsansvar overfor kunden kan uanset årsagen aldrig 
overstige et beløb svarende til kundens samlede betaling af vederlag i et år 
for brugen af Decimo.dk. 

9. Brug af servicen 

9.1. Decimo giver dig en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende 
Decimo.dk. Denne ret gælder udelukkende for dig som kunde og Decimo.dk 
må hverken benyttes af andre eller til at foretage databehandling eller ydelser 
for andre. Som bruger indestår du for og har det fulde ansvar for dem, som du 
giver adgang til Decimo.dk. 

9.2. Decimo forbeholder sig retten til at opdatere og ændre Decimo.dk. I enkelte 
tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Decimo.dk, mens 
opdateringer foretages. Decimo tilstræber højest mulig driftsstabilitet for 
Decimo.dk, men garanterer ikke for denne.  

9.3. Du er som kunde eneansvarlig for indholdet og lovligheden af din data og må 
ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom 
virusser) til Decimo.dk eller benytte Decimo.dk til ulovlige eller ondsindede 
formål.  

10. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder 

10.1. Decimo har ophavsretten, ejer andre immaterielle rettigheder og ejer alt 
materiale på Decimo.dk. Al brug kræver vores skriftlige samtykke. 



10.2. Decimo.dk kan indeholde tredjemandssoftware. Medmindre andet er angivet i 
den pågældende Software, licenserer Decimo denne software til kunden i 
henhold til Decimos licensvilkår med tredjemand. 

 

11. Cookiepolitik 

11.1. Læs om vores cookiepolitik på decimo.dk 

12. Persondatapolitik 

12.1. Læs om vores persondatapolitik på decimo.dk 

13. Lovvalg og værneting 

13.1. Enhver tvist, der udspringer af din aftale med Decimo, er underlagt dansk ret 
og skal indbringes for Københavns byret. 

14. Ændringer 

14.1. Decimo tager forbehold for løbende at ændre nærværende 
forretningsbetingelser.  

14.2. Forretningsbetingelserne er senest ændret den 17.06.2020 


