
Invitation

fordi vedligehold er mennesker

Temamøde 9. marts 2017

De fleste tvister opstår på grund af manglende afstemning af forventninger og krav 
mellem virksomheden og leverandøren.

HVORDAN FÅR DU SUCCES MED DET 
NÆSTE MASKININDKØB?

En handel er ikke god før begge 
parter er tilfredse
Investering i produktionsudstyr 
(CAPEX) er på køberside karakte-
riseret ved stramme tidsplaner, 
høj følsomhed over for nedetid og  
øget fokus på omkostninger og ef-
fektivitet i forhold til anvendelse af 
konsulentbistand i forberedelses-
fasen og under implementeringen. 

Industrien har ikke samme traditi-
on for gennemregulerede kontrak-
ter som inden for fx IT-  og entre-
prisebranchen, og det betyder, at 
anlægsinvesteringer ofte ender 
med at blive langt dyrere end 
budgetteret.

Ud over den tekniske afklarings-
fase er der rent kontraktmæssige 
ofte for lidt fokus på driftsøkono-
mien efter aflevering. Der skæres 
ned på supplerende ydelser hos 
leverandøren i form af uddannelse 
og driftsassistance, og der fokuse-
res for lidt på garantier og deres 

overholdelse. Fokus er generelt 
mere på prisen ved aflevering end 
på den samlede investering over 
fx 5 år.

Man kan som regel ikke hæve 
aftalen
På mødet vil Advokat Tommi 
Hjelmdal Ahrenholt gennemgå den 
gode indkøbsaftales opbygning, 
herunder særligt i forhold til krav-
specifikation/ydelsesbeskrivelse, 
garantier og grænseflader. Un-
dervejs får deltagerne eksempler 
på gode og dårlige sager, ført i og 
uden for retten. Tommi Hjelmdal 
Ahrenholt uddyber blandt andet, 
hvorfor adgangen til at hæve en 
maskinleverance som regel er 
irrelevant i praksis, og hvordan 
andre kontraktlige redskaber ofte 
er langt mere værdifulde i proces-
sen. Tommi Hjelmdal Ahrenholt vil 
derfor også bidrage med gode råd 
i forhold til misligholdelse, sanktio-
ner og forsikring.

Tid og sted 
Torsdag 9. marts 2017  
kl. 10.00–13.00.  
Arrangementet afsluttes med en 
sandwich. 

DDV
Købmagergade 86
7000 Fredericia

Pris og tilmelding: Gratis for med-
lemmer af DDV.  
500 kroner for ikke-medlemmer. 
Tilmelding på www.ddv.org.

Ønsker du medlemskab eller har 
spørgsmål til DDV eller netværket, 
er du meget velkommen til at kon-
takte sekretariatet. 

Du finder kontaktoplysningerne på 
www.ddv.org.


