
Databasehjælpen, prisliste og betingelser (pr. 1. 
september 2019) 

Priser for konsulentassistance og 
programudvikling. 

Databasehjælpen (DBH) tilbyder nogle af landets laveste timepriser for 
seniorkonsulenter (mindst 10 års erfaring). 

For konsulentassistance faktureres således som udgangspunkt kr. 850,- pr time. Der er 
dog en del kompetencer som enten er lidt dyrere eller billigere.  

Kontakt Databasehjælpen for at høre nærmere. 

Priserne for vores ydelser, ved indgåelse af konsulentaftale, følger som standard nedenstående skema: 

Type Vejl. pris pr. time fra 

Konsulent i op til 10 dage (op til 75 timer) Kr. 850,- 

Mellem 11 og 30 dage  Kr. 800,- 

Flere end 30 dage Kontakt os 

Web- og programudvikling (afhængigt af opgavens størrelse og type) Kr. 600-850,- 

Transport Kr. 550,- 

Udenfor normal tid (hverdage 08.00 - 17.00), timetakst * 2 Beregnes 

Øvrige ydelser Kontakt os 

Rykkergebyr Kr. 100,- 

Timetaksten vil altid blive oplyst inden en opgave igangsættes. En arbejdsdag beregnes til 7,5 
timer. Priserne beregnes pr. påbegyndt halve time. Alle priser er ekskl. Moms. 

Timeprisen er beregnet for arbejde i Midtjylland. Ved arbejde på anden lokation efter aftale. 

Mindstepris  

Ved første opgave for en kunde, samt ved konsulentassistance hos kunden, herunder opkobling mod 
kundens systemer, faktureres for minimum 2 timer + evt. transport pr gang. 

http://www.makeiteasy.dk/pages/kontakt.aspx
http://www.makeiteasy.dk/pages/kontakt.aspx


 

Fastpris tilbud 

Såfremt I har en mere eller mindre veldefineret opgave, kan DBH give et tilbud på opgaven. Det gælder 
typisk udvikling af websites eller mindre opgaver som udvikling af Word- eller Excel-skabeloner.  

Mindre opgaver kan blot specificeres i en mail, mens større opgaver kræver en detaljeret kravspecifikation. 
En sådan specifikation kan vi ligeledes udarbejde efter aftale. Når vi skal estimere en opgave, kan vi sender i 
udbud blandt andre ledige konsulenter. Derved kan vi sikre vores kunder, at vi giver dem den bedste pris på 
opgaven 

Godt eller gratis! 

Hvis vores ydelser ikke lever op til kundens forventninger, så kan konsulentydelsen være gratis. 

Ved fakturamodtagelse skal kunden skal straks (indenfor betalingsfristen) gøre DHB opmærksom på 
mangler ved ydelsen. DBH eller kunden kan kræve omlevering af hele eller dele af ydelsen, eller ophæve 
aftalen. Hvis aftalen ophæves skal kunden alene betale for den brugbare del af ydelsen. 

Dog skal der altid betales mindsteprisen, jf. ovenfor.  

Betaling 

DBH fremsender faktura i PDF format på mail til den oplyste mailadresse. 

Betalingsfristen er 1 uge fra fakturadato. Kunden skal indbetale fakturabeløbet til DBH’s bankkonto i 
Handelsbanken, jf. nedennævnte kontaktdata. 

Ved forsinket betaling fremsender DBH en rykker, med et rykkergebyr og en ny betalingsfrist. Derefter 
sendes kravet til inkasso. 

Workshop / undervisning 

Få en konsulent ud i virksomheden og afholde en workshop, hvor undervisningen tager udgangspunkt i 
Jeres konkrete problemer. Ring og få en konkret pris på en Workshop, som passer til jeres behov. 

Kontaktdata 

Databasehjælpen 

v/Tage Gejl 
Dalsvinget 16 
8600 Silkeborg 
 

Telefon +45 2339 1177 

Mail: dbh@gejl.dk 

Cvr-nr.: 38492241  

Bank: Handelsbanken. Regnr.-kontonr. 7616 2020069 

mailto:dbh@gejl.dk


 


