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Håndværkere og prisaftaler
21. februar 2006
Der er flere muligheder for aftaler om prisen, når man hyrer en håndværker
Der findes forskellige prisformer for håndværkere og byggeri. Man kan ikke tale om, at den ene er bedre end den anden. Det kommer an på, hvad der skal laves, og
hvor nøjagtigt man kan beskrive arbejdet på forhånd.
Tilbud Et tilbud er en aftale om en fast pris på arbejdet.
Fordele: Man ved på forhånd hvad arbejdet kommer til at koste.
Ulemper: I prisen er indeholdt et risikotillæg for håndværkerens usikkerhed ved på forhånd at skulle give en fast pris. Ekstraarbejder Et tilbud afgives ud fra
nogle forudsætninger. Hvis disse forudsætninger ikke holder, kan håndværkeren have krav på betaling for ekstraarbejder. Hvis man ikke aftaler andet, udføres
ekstraarbejder som regningsarbejde.
Regningsarbejde Når arbejde udføres efter regning, skal håndværksmesteren have betaling for de faktisk afholdte udgifter med tillæg af et honorar (fortjenesten).
Det er en god idé på forhånd at spørge, hvor meget man skal betale pr. arbejdstime for henholdsvis svende, lærlinge og arbejdsmænd.
Fordele: Man betaler kun for det faktisk udførte.
Ulemper: Man kender ikke prisen på forhånd.
Overslag Et overslag er håndværksmesterens skøn over, hvor meget et regningsarbejde vil komme til at koste. Det er altså ikke en fast pris. I en aftale er det vigtigt
at have styr på, hvornår arbejdet bliver udført. Ved større opgaver aftaler man tit at håndværkeren skal betale dagbøder, hvis byggeriet bliver forsinket. Husk at tænke
på de ekstra udgifter, der tit vil komme, f.eks. bortskaffelse af byggeaffald, andre håndværkere mv.
Se andre Gode Råd om håndværkere
Eksplosive håndværkerregninger,
Håndværkere med garanti .
Standardaftale mellem forbruger og håndværker
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