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ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO DỊCH VỤ KẾ TOÁN 

 

Toàn bộ hợp đồng (Hợp đồng) giữa khách hàng (Khách hàng) và Jacobsen Account ApS, số đăng ký kinh doanh 

38762060, bao gồm điều kiện kinh doanh, hợp đồng dịch vụ và các văn bản hợp đồng khác. Trong trường hợp 

có sự khác biệt giữa điều kiện kinh doanh và hợp đồng dịch vụ, các điều khoản được quyết định trong hợp đồng 

dịch vụ được áp dụng.  

  

1. Dịch vụ kế toán của Jacobsen Accounting 

Các dịch vụ của Jacobsen Accounting (Dịch vụ) được mô tả tại trang mạng www.jacobsenaccounting.dk. Trong 

trường hợp có hợp đồng dịch vụ, hợp đồng này sẽ bổ sung cho các điều kiện được mô tả trên trên trang mạng. 

Việc gia hạn hoặc hạn chế phạm vi và thể loại của dịch vụ trong hợp đồng phải được thỏa thuận bằng văn bản 

giữa các bên. Công việc bổ sung được thực hiện bởi Jacobsen Accounting trong trường hợp này sẽ được bao 

gồm trong Hợp đồng và sẽ tuân theo các điều kiện tương tự, tuy nhiên điều này được điều chỉnh tùy thuộc vào 

phí tổn và lịch trình của Jacobsen Accounting. 

 

Jacobsen Accounting nỗ lực cung cấp Dịch vụ theo thời gian biểu đã được thỏa thuận giữa các bên. Trừ khi Khách 

hàng và Jacobsen Accounting xác định rõ ràng và bằng văn bản nêu rõ thời điểm chuyển giao dịch vụ, tất cả thời 

điểm chuyển giao dịch vụ chỉ là ước lượng.  

 

Trong phạm vi được nêu trong Hợp đồng về đội ngũ nhân sự chịu trách nhiệm cung cấp Dịch vụ, Jacobsen 

Accounting có quyền thay thế đội ngũ nhân sự này bằng nhóm nhân sự khác. 

  

Jacobsen Accounting không có nhiệm vụ phải cập nhật các khuyến nghị, kết luận, báo cáo hoặc các thông cáo 

khác, dưới dạng bằng miệng hoặc bằng văn bản, sau khi Dịch vụ đã được chuyển giao và truyền đạt tới Khách 

hàng ở dạng thành phẩm. 

 

2. Đảm bảo chất lượng 

Tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi Jacobsen Accounting phải tuân thủ yêu cầu đảm bảo chất lượng của công 

ty, trong đó bao gồm các quy trình về nhân sự, kiểm soát chất lượng và khiếu nại. 

 

Jacobsen Accounting cam kết kiểm tra mọi khiếu nại một cách cẩn thận và nhanh chóng. Nếu sản phẩm của 

Jacobsen Accounting không đáp ứng yêu cầu hoặc bị thiếu sót, Khách hàng có thể thay cho thảo luận với người 

liên hệ thường ngày trong công ty, liên hệ trực tiếp với Ban điều hành quản trị của  Jacobsen Accounting hay 

hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị. 

 

Trong trường hợp này, Khách hàng có nhiệm vụ liên hệ với Jacobsen Accounting ngay lập tức và bằng văn bản, 

sau khi tìm thấy bất kỳ lỗi và thiếu sót nào trong dịch vụ được cung cấp. Trong tình huống này, Jacobsen 

Accounting có quyền khắc phục mọi lỗi và thiếu sót trong một khoảng thời gian hợp lý. 
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3. Cộng tác 

Các bên phải thông báo cho nhau về bất kỳ vấn đề quan trọng nào liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ. 

 

3.1. Vai trò của khách hàng 

Vai trò của Khách hàng và nhân viên của Khách hàng là hỗ trợ Jacobsen Accounting trong mọi công việc liên quan 

đến việc cung cấp Dịch vụ, bao gồm: 

• Cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết, cung cấp thông tin cần thiết và đưa ra các quyết định cần thiết, 

trong một thời gian hợp lý, tùy theo tính chất và phạm vi của công việc 

• Cung cấp nhân viên có trình độ và năng lực 

• Đảm bảo các đối tác của Khách hàng cộng tác với Jacobsen Accounting khi cần thiết 

• Đóng góp tích cực để Jacobsen Accounting tuân thủ theo luật pháp của quốc gia và quốc tế có liên quan 

 

Trách nhiệm của Khách hàng là cung cấp tất cả các thông tin liên quan một cách kịp thời và đầy đủ, chịu rủi ro 

về hậu quả nếu thông tin không chính xác, không đúng hoặc không đầy đủ gây ra cho việc cung cấp dịch vụ của 

Jacobsen Accounting. Trong tình huống do tình thế của Khách hàng khiến cho công việc phát sinh nhiều hơn là 

trong hợp đồng đã thỏa thuận, Jacobsen Accounting có quyền nhận bồi thường cho công việc phát sinh dựa 

theo giá phí tính theo giờ thông thường, bất kể trong Hợp đồng đã xác định một mức phí cố định. 

 

3.2. Vai trò của Jacobsen Accounting 

• Cung cấp dịch vụ tuân thủ theo Hợp đồng và mọi văn bản sửa đổi liên quan 

• Tuân thủ luật pháp, các hướng dẫn và quy tắc đạo đức nghề nghiệp 

 

4. Giá cả và thanh toán 

Thù lao của Jacobsen Accounting được tính theo thời gian làm việc bao gồm thời gian vận chuyển/đi lại từ văn 

phòng của Jacobsen Accounting được tính theo giờ cho các nhân viên thực hiện công việc, trừ khi có quy định 

khác trong Hợp đồng và các văn bản thay đổi bổ sung. 

 

Giá thù lao theo giờ được điều chỉnh mỗi năm một lần mà không thông báo. 

 

Mức phí đưa ra của Jacobsen Accounting khi thỏa thuận Hợp đồng dựa trên các giả định mà các bên đưa ra. 

Theo đó, mặc dù một khoản phí cố định đã được xác định trong Hợp đồng cho dịch vụ cung cấp, Jacobsen 

Accounting có quyền sửa đổi phí được tính trong các tình huống sau: 

1. Các điều kiện tiên quyết để cung cấp Dịch vụ đã thay đổi 

2. Các giả định không đúng hoặc không đầy đủ 

3. Trường hợp 1) và 2) do Khách hàng gây ra hoặc sự việc mà Khách hàng phải chịu trách nhiệm 
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Nếu như khi bắt đầu công việc mà không có Hợp đồng được ký kết cho một khoản phí cố định, mức phí sẽ được 

tính theo thời gian làm việc, xem phần trên. Thuế  giá trị gia tăng (GTGT) không bao gồm trong giá thù lao và giá 

tính theo giờ, trừ khi điều này được quy định rõ ràng trong Hợp đồng và các văn bản sửa đổi về sau. 

 

Các chi phí liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ, chẳng hạn như tạm ứng trước, chi phí đi lại hợp lý, chi phí ăn ở 

và sinh hoạt, Khách hàng sẽ phải thanh toán thêm ngoài phí đã thỏa thuận, trừ khi có thỏa thuận khác trong Hợp 

đồng và các văn bản sửa đổi sau đó. Jacobsen Accounting có quyền giữ lại Dịch vụ nếu Khách hàng không thực 

thi việc thanh toán, không có thế chấp cho thanh toán hay vi phạm thỏa thuận. 

 

Jacobsen Accounting có quyền xuất hóa đơn cho phí thù lao (bao gồm thù lao trả trước), chi phí và tạm ứng cuối 

mỗi tháng, tuy nhiên hóa đơn cho các chi phí và tạm ứng lớn sẽ được xuất ra ngay sau khi phát sinh. Trong tình 

huống đặc biệt, Jacobsen Accounting có quyền yêu cầu trả trước hoặc cung cấp bảo đảm cho việc thanh toán. 

 

Điều kiện thanh toán là tiền mặt trong 14 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn. Đối với thanh toán sau khi đáo hạn, lãi 

được tính ở mức 2 % hàng tháng, cộng thêm từ đầu mỗi tháng, cùng với phí đòi nợ, trừ khi có thỏa thuận khác 

trong Hợp đồng. 

 

5. Giới hạn trách nhiệm 

Jacobsen Accounting chịu trách nhiệm cho dịch vụ cung cấp theo Hợp đồng theo các quy tắc chung của pháp 

luật Đan Mạch. 

 

Jacobsen Accounting không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất gián tiếp hoặc thiệt hại gây ra, bao gồm mất 

giá trị thương hiệu, hình ảnh, thu nhập, lợi nhuận hoặc mất dữ liệu. 

 

Jacobsen Accounting không chịu trách nhiệm cho bất kỳ yêu cầu nào phát sinh do thông tin giả, sai lệch hoặc 

không đầy đủ, dữ liệu hoặc tài liệu được cung cấp bởi đối tượng khác ngoài Jacobsen Accounting. 

 

Jacobsen Accounting không chịu trách nhiệm về các báo cáo bằng miệng hoặc bản thảo của sản phẩm dịch vụ, 

mà sau đó chúng được thay thế bằng  sản phẩm dịch vụ được hoàn thành. 

 

Jacobsen Accounting không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các bên khác (kể cả bên thứ ba), nếu họ sử dụng 

dịch vụ hoặc kiến thức do Jacobsen Accounting cung cấp. Khách hàng cam kết hoàn trả một cách hợp lý các nghĩa 

vụ, phí và các chi phí khác mà Jacobsen Accounting phải chịu do liên quan đến yêu cầu từ các bên khác, và yêu 

cầu đối với Jacobsen Accounting do việc Khách hàng vi phạm Hợp đồng gây ra. 

 

Những hạn chế trên của trách nhiệm pháp lý được áp dụng bất kể thiệt hại gây ra là do sơ suất nghiêm trọng 

hay đơn giản, nhưng không cố ý. 
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6. Bảo mật 

Các bên bắt buộc phải giữ bảo mật đối với kiến thức, tài liệu và thông tin của bên kia, cũng như thông tin nhận 

được từ bên kia liên quan đến việc thực hiện công việc. 

 

Tất cả nhân viên của Jacobsen Accounting được yêu cầu phải tuân thủ bảo mật. 

 

Các bên không được tiết lộ thông tin bí mật của bên kia cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được sự đồng ý cho: 

• Thông tin có đặc tính xác định để được chuyển tiếp  

• Việc truyền tải thông tin cho người thứ ba xảy ra dưới yêu cầu bảo mật, và việc truyền đạt là cần thiết 

để thực hiện công việc 

• Việc truyền tải nhằm thực hiện nghĩa vụ theo luật định 

 

Mặc dù có nghĩa vụ bảo mật, Jacobsen Accounting có quyền sử dụng tên Khách hàng (pháp nhân) và mô tả ngắn 

về dịch vụ cung cấp khi tiến hành tiếp thị quảng cáo cho Jacobsen Accounting. 

 

Chính sách của Jacobsen Accounting là duy trì mức độ bảo mật tối đa đối với bất kỳ thông tin liên lạc nào, dù là 

ở dạng thư hoặc điện tử. Tuy nhiên, Jacobsen Accounting không chịu trách nhiệm về các vi phạm trong an toàn 

và bảo mật khi thông tin được truyền qua phương tiện giao tiếp điện tử. 

 

7. Quyền sử dụng, sở hữu và bản quyền 

Jacobsen Accounting có quyền và sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền cho các chương trình, hệ 

thống, các phương pháp và mô hình theo luật hiện hành. Các chương trình, hệ thống, phương pháp và mô hình 

này không được phép tiết lộ cho bên thứ ba mà không được Jacobsen Accounting chấp thuận bằng văn bản. 

 

8. Xung đột lợi ích 

Jacobsen Accounting luôn thực thi kiểm tra sự hiện diện của xung đột lợi ích trước khi Jacobsen Accounting cung 

cấp dịch vụ. Jacobsen Accounting cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau và vì thế không thể đảm bảo rằng tất cả các 

trường hợp có xung đột lợi ích được phát hiện ngay lập tức. Do đó, Jacobsen Accounting yêu cầu Khách hàng 

thông báo ngay lập tức cho Jacobsen Accounting nếu Khách hàng phát hiện vấn đề tiềm tàng xung đột lợi ích có 

thể xảy ra. 

 

Nếu xác định xung đột lợi ích hiện diện hoặc nghi ngờ có thể hiện diện, và nếu Jacobsen Accounting đánh giá 

rằng lợi ích của Khách hàng có thể được đảm bảo thích đáng bằng cách khởi động các biện pháp ngăn chặn, 

Jacobsen Accounting sẽ thảo luận về các biện pháp đó với Khách hàng. 
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9. Chính sách dữ liệu cá nhân - nghĩa vụ công bố thông tin trong việc thu thập dữ liệu cá nhân 

Thông tin về bên quản lý dữ liệu: 

Jacobsen Accounting ApS 

Dyssegårdsvej 90 

2870 Dyssegård 

CVR số: 38762060 

Email: service@jacobsenaccounting.dk 

Điện thoại: +45 51 29 24 49 

 

9.1. Dữ liệu về khách hàng mà Jacobsen Accounting sử dụng 

Jacobsen Accounting sử dụng dữ liệu cá nhân mà Khách hàng cung cấp cho công ty nhằm hoàn thành dịch vụ đã 

thỏa thuận. Chúng bao gồm dữ liệu chính và số CPR., dữ liệu kế toán, thông tin thuế, đăng ký chính thức (ví dụ 

về cầm cố tài sản), ban quản lý, sở hữu tập đoàn và quyền sở hữu, thông tin tài sản v.v. Mục đích của việc này là 

để có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ mà họ yêu cầu, đồng thời tuân thủ luật pháp áp dụng cho các 

công ty kế toán và kiểm toán ở Đan Mạch. 

 

9.2. Jacobsen Accounting chỉ xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết 

Jacobsen Accounting thu thập, xử lý và chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân cần thiết để giải quyết các nhiệm vụ đã thỏa 

thuận. Điều này áp dụng trước tiên cho Personbogen, Tinglysningsbogen, Cục quản lý doanh nghiệp Đan Mạch, 

đăng ký CVR, SKAT, OIS v.v. 

 

Ngoài ra theo luật pháp, có những dữ liệu là cần thiết để thu thập và lưu giữ cho các hoạt động kinh doanh của 

Jacobsen Accounting. Điều này áp dụng trong trường hợp, ví dụ như đối với Luật sổ sách kế toán và Luật rửa 

tiền (xem chi tiết hơn ở điều 10). 

 

9.3. Jacobsen Accounting xóa dữ liệu cá nhân khi không cần thiết 

Bộ phận quản lý dữ liệu của Jacobsen Accounting xóa dữ liệu cá nhân khi chúng không còn cần thiết cho mục 

đích của việc thu thập. Điều này thường xảy ra sau khi kết thúc mối quan hệ với khách hàng. Tuy nhiên, Jacobsen 

Accounting luôn lưu giữ dữ liệu khách hàng sử dụng cho tài liệu kế toán ít nhất 5 năm theo quy định trong Luật 

sổ sách kế toán và Luật rửa tiền. 

 

9.4. Tiết lộ và chuyển giao dữ liệu cá nhân 

Jacobsen Accounting chuyển giao và chuyển dữ liệu cá nhân cho các đối tác và các bên liên quan khác, nếu điều 

đó là cần thiết  để thực hiện Hợp đồng mà Jacobsen Accounting đã ký kết với Khách hàng. 

 

Đôi khi Jacobsen Accounting sử dụng các đối tác trong việc xử lý dữ liệu, bao gồm nhà cung cấp phần mềm, lưu 

trữ web, sao lưu, bảo mật và lưu trữ. Khi sử dụng các đối tác xử lý dữ liệu, việc này chỉ được thực hiện theo mục 



6 
 

đích cụ thể. Trách nhiệm của Jacobsen Accounting vẫn là thông tin của Khách hàng phải được xử lý theo luật 

hiện hành và chính sách bảo mật của công ty. 

 

Jacobsen Accounting không tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các mục đích không tuân theo Hợp đồng, ví dụ như: tiết 

lộ cho đối tượng khác nhằm sử dụng trong việc tiếp thị của họ - trừ khi Jacobsen Accounting có thỏa thuận với 

Khách hàng trong việc thu thập hoặc có được sự đồng ý từ Khách hàng sau khi đã thông báo về mục đích sử 

dụng dữ liệu của Khách hàng. Bất cứ lúc nào, Khách hàng cũng có thể yêu cầu Jacobsen Accounting chấm dứt 

việc tiết lộ dữ liệu cá nhân, cho dù Khách hàng có đồng ý về việc này từ trước hay không. 

 

Tuy nhiên, Jacobsen Accounting không yêu cầu sự đồng ý của Khách hàng nếu Jacobsen Accounting có nghĩa vụ 

pháp lý chuyển giao dữ liệu cá nhân, ví dụ như việc tuân thủ báo cáo theo luật định cho cơ quan có thẩm quyền. 

 

9.5. Khách hàng có quyền truy cập dữ liệu cá nhân  

Bất cứ thời điểm nào Khách hàng cũng có quyền được thông báo về dữ liệu Jacobsen Accounting đang xử lý, 

nguồn gốc của chúng và mục đích sử dụng của Jacobsen Accounting. Khách hàng cũng được thông báo về việc 

Jacobsen Accounting lưu trữ dữ liệu cá nhân trong bao lâu và ai nhận được dữ liệu về Khách hàng. 

 

Tuy nhiên, quyền truy cập có thể bị hạn chế do quyền riêng tư của người khác, hay vì bí mật kinh doanh và quyền 

sở hữu trí tuệ. Khách hàng có thể sử dụng quyền truy cập bằng cách liên hệ với Jacobsen Accounting. 

 

9.6. Khách hàng có quyền sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân sai lạc 

Nếu khách hàng cho rằng dữ liệu cá nhân Jacobsen Accounting xử lý về Khách hàng là không chính xác hoặc 

không đúng sự thật, tất nhiên Khách hàng có thể liên hệ tới Jacobsen Accounting và yêu cầu sửa chữa. 

 

Trong một số trường hợp, Jacobsen Accounting có nghĩa vụ xóa dữ liệu cá nhân. Điều này được áp dụng trong 

trường hợp nếu Khách hàng rút lại sự chấp thuận của mình. Nếu Khách hàng cho rằng dữ liệu không còn cần 

thiết cho mục đích mà Jacobsen Accounting sử dụng, Khách hàng có thể yêu cầu xóa chúng. Khách hàng cũng có 

thể liên hệ tới Jacobsen Accounting, nếu Khách hàng cho rằng dữ liệu cá nhân được xử lý không tuân theo pháp 

luật hoặc các nghĩa vụ pháp lý khác. 

 

9.7. Khách hàng có quyền phản đối cách Jacobsen Accounting xử lý dữ liệu cá nhân 

Khách hàng có quyền phản đối cách Jacobsen Accounting xử lý dữ liệu cá nhân. Khách hàng cũng có quyền phản 

đối việc Jacobsen Accounting tiết lộ dữ liệu cho mục đích quảng cáo tiếp thị. Nếu sự phản đối của Khách hàng là 

đúng luật, Jacobsen Accounting sẽ ngừng xử lý và xóa dữ liệu của Khách hàng, trừ khi Jacobsen Accounting có 

nhiệm vụ lưu giữ dữ liệu đó theo theo pháp luật. 

 

Nếu Khách hàng muốn sử dụng quyền chuyển đổi dữ liệu của mình, Khách hàng sẽ nhận dữ liệu cá nhân từ 

Jacobsen Accounting theo dạng thông dụng. 
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Khách hàng có quyền yêu cầu nhận dữ liệu cá nhân mà Khách hàng đã cung cấp cho Jacobsen Accounting, và 

thông tin về về Khách hàng từ những cá nhân khác mà Jacobsen Accounting đã nhận được trên cơ sở có sự đồng 

ý của Khách hàng. 

 

9.8. Qui định chung về việc sử dụng quyền của Khách hàng 

Nếu Khách hàng muốn truy cập dữ liệu, yêu cầu sửa hoặc xóa dữ liệu, hoặc phản đối cách xử lý dữ liệu của công 

ty, Jacobsen Accounting sẽ kiểm tra khả năng có thể và trả lời cho Khách hàng nhanh nhất có thể và không quá 

một tháng sau khi Jacobsen Accounting nhận được yêu cầu . 

 

9.9. Quyền khiếu nại lên cơ quan Thanh tra dữ liệu 

Khách hàng có quyền khiếu nại với cơ quan Thanh tra dữ liệu nếu Khách hàng cho rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân 

của Jacobsen Accounting không tuân thủ theo các yêu cầu trong luật định. 

 

10. Thu thập thông tin theo Luật rửa tiền 

Jacobsen Accounting có nhiệm vụ thu thập thông tin theo các quy định của Luật rửa tiền và vì thế phải: 

• Yêu cầu và kiểm soát  thông tin nhận dạng cũng như bản sao các tài liệu nhận dạng được đưa ra khi 

thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới 

• Yêu cầu tài liệu và hồ sơ về các giao dịch được thực hiện, là một phần của giao dịch kinh doanh hoặc 

chỉ là một giao dịch độc lập 

• Trong trường hợp nghi ngờ rằng Khách hàng thực hiện hành vi rửa tiền, các tài liệu và hồ sơ sẽ được 

thu thập để phục vụ cho việc điều tra 

 

Thông tin thu được về Khách hàng sẽ chỉ được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ của Jacobsen Accounting theo 

Luật rửa tiền và không phải cho mục đích tiếp thị. 

 

Thông tin có thể được chuyển cho SØIK (cơ quan điều tra tội phạm kinh tế quốc gia) trong trường hợp nghi ngờ 

Khách hàng có thể liên quan đến việc rửa tiền. 

 

Khách hàng có quyền được truy cập thông tin đã đăng ký. 

 

Khách hàng có quyền yêu cầu sửa thông tin sai lạc đã được đăng ký. 

 

Thông tin được lưu trữ trong 5 năm và thông thường sẽ bị xóa 5 năm sau hợp tác cuối cùng với Khách hàng. 
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11. Trao đổi thông tin điện tử 

Jacobsen Accounting và Khách hàng chấp nhận sử dụng trao đổi thông tin qua điện tử khi liên quan đến việc 

cung cấp dịch vụ, phê duyệt tài liệu (tài khoản hàng năm, báo cáo thuế, khai thuế, v.v.) và thư từ phát sinh. Mỗi 

bên có trách nhiệm bảo vệ hệ thống và lợi ích của mình trong thông tin liên lạc điện tử. 

 

Jacobsen Accounting hoặc các đối tác của công ty không chịu trách nhiệm về các lỗi sai phạm, thiệt hại, truy cập 

trái phép, vi rút, trì hoãn, phá hủy, v.v. liên quan đến hoặc gây ra bởi liên lạc và thông tin điện tử. 

 

12. Chấm dứt hợp đồng 

Nếu Jacobsen Accounting được chọn làm đối tác tư vấn kế toán, việc này này có thể bị chấm dứt theo các quy 

tắc như sau. 

 

Trừ khi được nêu ra trong Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng chấm dứt khi Dịch vụ được chuyển giao. 

 

Sau khi Hợp đồng chấm dứt, Khách hàng sẽ phải thanh toán cho Jacobsen Accounting các dịch vụ đã chuyển giao 

và/hoặc chi trả cho thời gian làm việc cũng như các chi phí phát sinh và tạm ứng. Khách hàng cũng phải trả cho 

Jacobsen Accounting các chi phí phát sinh gây ra từ việc chấm dứt Hợp đồng. 

 

Jacobsen Accounting có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng của Jacobsen Accounting 

với Khách hàng cho một công ty khác, nếu đó là một phần của việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần 

doanh nghiệp của Jacobsen Accounting, bao gồm việc tái cấu trúc nội bộ, với điều kiện điều này không gây ra sự 

bất tiện hoặc chi phí bổ sung cho Khách hàng. 

 

13. Vi phạm 

Nếu một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ của mình một cách nghiêm trọng theo Hợp đồng và/hoặc các điều kiện 

nêu trên, bên kia có quyền chấm dứt Hợp đồng. 

 

Vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ thanh toán của Khách hàng là một lý do hợp lệ cho Jacobsen Accounting có 

quyền chấm dứt Hợp đồng. 

 

Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, bên bị thiệt hại có quyền được bồi thường theo các quy tắc chung của 

pháp luật Đan Mạch, và chiếu theo điều khoản về giới hạn trách nhiệm. 

 

14. Luật áp dụng và địa điểm  

Bất kỳ sự bất đồng hoặc tranh chấp nào giữa các bên  về cách hiểu Hợp đồng và/hoặc các điều kiện kinh doanh 

sẽ được giải quyết bằng luật pháp Đan Mạch tại tòa án Đan Mạch và tòa án tại nơi cư trú của Jacobsen Accounting 

(Retten i Lyngby) là nơi giải quyết tranh chấp. 


