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OG

RØR

 

1. Firma: 

2. Akkordholder: 

3. Arbejdsstedets adresse: 

4. Arbejdets omfang: 

5. Arbejdet påbegyndes ca. den            /       20 

6. Akkordtimer udbetales med i alt kr. /time 

7. Daglønstimer betales med i alt kr. /time 

8. Skal ekstraarbejder i henhold til 10-.07 og 10-.08 betales med akkorderede priser Ja ___ Nej ___ 

9. Eller efter medgåede timer Kr.  /time 

10. 

Medhjælp i akkord i h.t. Punkt 01, s. 15 stk. 17.18, udbetales med: 
Arbejdsmand 
Lærling/elev aflønnes m/fagets minimalløn 
Lærling/elev aflønnes med 0,3-0,4-0,5-0,7 % i henhold til s.15 stk. 17 og 18 

 
Kr.  /time 
Kr.  /time 

11. 
Er arbejdet nyt boligbyggeri i henhold til 30-.01 __ el. øvr. nybyggeri i h.t. 30-.02 __ 
Er arbejdet blandet byggeri i henhold til 31-.03 __ el. i henhold til 32-.04 __ 

 

12. Skal arbejdet udføres i gammel bygning i henhold til 33.06 Ja ___ Nej ___ 

13. 
Procentsats gældende for arbejdet i gl. bygning 
06a/25 % ___ 06b/40 % ___ 06c/aftalt ___ % 

 

14. 
Skal akkordholderen udskrive og rekvirere materialer  
i henhold til 37-.18 (Fjv. se 209.04) 

 
Ja ___ Nej ___ 

15. Skal akkordholderen udføre rengøring af skur i henhold til 47.02 Ja ___ Nej ___ 

16. Skal der foretages rengøring efter hul og rille i henhold til 87.09 Ja ___ Nej ___ 

17. 
Skal der udføres kvalitetssikring ud over kravene i Rørprislisten s. 21, stk. 30 
Hvis ja – skal omfanget foreligge skriftligt, og kravet om betaling fremsættes i forb. 
m. akkordaftalens indgåelse, jf. s. 21, stk. 31, og betales i henhold til 10-.07. 

Ja ___ Nej ___ 

18. Udearbejde/rejsearbejde uden overnatning betales i h.t. overenskomst- 
bestemmelserne.  Km__________________ 

19. 

Eventuelle supplerende aftaler: ____________________________________________ Ja ___         Se bilag 1 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

Den                /          20 
 

Akkordholder                             Arbejdsgiver 

20. 

Udfyldes ved akkordens afslutning: 
Parterne er enige om, at akkorden er afsluttet                    den             /           20 
Akkordregnskabet skal senest være indleveret 
20 arbejdsdage herefter, senest i h.t. s. 13-.12.                   den            /            20 

21. 

Den                /          20 
 
 
 

Akkordholder                             Arbejdsgiver 

Akkordaftaleseddel  
For arbejde, som udføres efter Rørprislisten,  
er følgende aftalt mellem firma og akkordholder: 
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