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Rekvirenten / bygherre 

Navn:    ______________________________________________ 

Nuværende adresse:  ______________________________________________ 

Mailadresse:   ______________________________________________ 

Mobilnummer:  ______________________________________________ 

 

Info om byggegrund 

Byggeadresse:   ___________________________________ 

Matr. Nr.:    ___________________________________ 

Bygherre forpligter sig til, at fremsende jordbundsundersøgelse, måleblad og terrænkoter før 
arbejdet kan påbegyndes. 

 

Aftalen indeholder følgende punkter - Sæt venligst et kryds ud fra de ønskede ydelser 

Planløsningspakke - kr. 8.995,-   __________________________________ 

3D-tegninger ude og inde - kr. 9.995,-    __________________________________ 

Byggerådgivning før underskrift – kr. 4.995,-                  __________________________________ 

Gennemlæsning af kontrakt, sammenholdelse af tegninger med pris og materialebeskrivelse fra byggefirmaerne. 

Byggetilsyn – 9.995     __________________________________ 

Vi afholder et møde på byggegrunden inden opstart og deltager i for-afleveringen af huset ca. 14 dage før indflytning. 

Udover dette besigtiger vi byggeriet 3 gange yderligere ved støbt fundament, før lukning af tag og til sidst ved 
færdiggørelsen af vvs, el og inventar leverancen.   

_____________________________________________________________________________________ 

Betingelser 

*Ved indgåelse af aftalen om udarbejdelse af ovenstående tegninger, forpligter House By Mii 

sig til inden for 10 arbejdsdage, at leverer materialet til rekvirenten / bygherre.  

Dette sker under forudsætning om, at mødet på byggegrunden er afholdt og materialer som 

jordbundsundersøgelse og terrænkoter i form af måleblad eller lign. Er leveret til House By Mii.  

*Projektforslaget (planløsning) faktureres af House By Mii ved levering af 1. oplæg til 

rekvirenten.  
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*Betalingsbetingelserne for udført arbejde er netto kontant / 4 dage efter modtagelsen af 

faktura fra House By Mii.  Efter betaling tilrettes tegninger jf. aftale. 

*Ønskes der efterfølgende, at tilkøbes ekstra ydelser eller revidering af tegninger udover de 

revideringer som pakken indeholder, afregnes dette til en fast pris pr. påbegyndt 30 min / kr. 

1.200,- 

*Prisen for plantegningspakken forudsætter, at huset opføres af en af House By Mii’s 2 fast 

byggefirmaer. Såfremt rekvirenten / bygherre ønsker en anden entreprenør til, at opføre huset 

koster dette ekstra kr. 8.995,- for frikøb og ophavsretten til, at bruge tegningerne til et 

byggeri.   

*Alle priser er inkl. Moms. Byggerådgivning faktureres ved modtagelse af opgaven og har 

samme 4 dags betalingsfrist som de øvrige aftaler.  

*Byggetilsynsprisen på 9.995 kr. faktureres efter hvert besøg. Såfremt der ønskes flere besøg 

på pladsen kan dette bestilles til en fast timepris på kr. 1.500,- 

 

 

 

Dato: 

 

________________________________________________________________________________   

Underskrift rekvirenten / bygherre     Underskrift rekvirenten / bygherre 

 

 

 

Dato: 

 

________________________________________________________________________________

Underskrift House By Mii 

   


