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Generelle Betingelser 
 

Uge nr.    
 

 

1. Denne kontraktformular, der er godkendt af arbejdsdirektoratet, skal anvendes til enhver formidling  Mellem firma: og model:  
 

af modeller/statister.  Faktureres til: født den:  
 

2. Kontrakten skal være udfærdiget og underskrevet af begge parter i et eksemplar. er dags dato gennem ovennævnte bureau indgået flg. engagement: 

3. Arbejdstageren kan ved enkeltdagsarrangementer begære kontrakten ophævet på grund af: 

A) sygdom eller svangerskab, der skal dokumenteres ved lægeattest.  Afprøvning Brochure Emballage Plakat  
 

B) indkaldelse til militærtjeneste, civilforsvar eller borgerligt ombud.  Annonce Danseshow Internet Presseopvisning  
 

4. Eventuelle offentlige afgifter, herunder KODA og GRAMEX, betales af arbejdsgiveren og er  Andet Display Modeshow Video/film  
 

arbejdstageren og bureauet uvedkommende. 

5. Arbejdstageren er berettiget til at undlade at optræde, såfremt arbejdsgiveren ikke opfylder sine Jobdato påbegyndt den: kl.: afsluttet kl.: 
forpligtelser. I et sådant tilfælde, såvel som i tilfælde af, at arbejdstageren efter at have indfundet 

sig, hindres i at optræde som aftalt, er arbejdstageren berettiget til det fulde honorar/løn. 

6. Bureauet hæfter ikke for honorar/løn og er ikke ansvarlig for kontraktbrud, forsinkelse fra 

arbejdstagerens side, ukontraktsmæssige udbetalinger el. lign. 

7. Enhver udvidelse af engagementet i forhold til det aftalte, kan kun finde sted med arbejdsgiverens, 

arbejdstagerens eller bureauets skriftlige accept og efter overenskomstmæssige aftaler. 

8. Nærværende kontrakt er indgået med sædvanligt forbehold for force majcure. Det påhviler dog 

arbejdstageren i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden til aftalt 

tid, uanset forsinkelser eller aflysninger af transportmidler. 

9. Ved for sen betaling fra firmaets side er bureauet berettiget til rente på 2% pr. måned fra forfalds- 

tidspunktet og indtil betaling sker. Overstiger et evt. rentebeløb ikke 100 kr. beregnes i stedet et 

gebyr på 100 kr. 

Parterne erklærer med deres underskrift at være myndige og have gjort sig bekendt 
Uddrag af arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 405 af 12. juni 1987. med kontraktens betingelser (se overfor) 
verfor) 

Kølbakken 15, Basballe • 8400 Ebeltoft • Tlf  86 19 59 59 
info@casablanca-models.com • www.casablanca-models.com 

 Antal Pris I alt 

Antal timer    

½ dag    

Antal hele dage    

Undertøjstillæg    

Tillæg    

Tillæg    

Diverse    

Transporttid    

Kørselsgodtg.    

Tog, taxa m.v.    


