
Sådan bygger du med Arensbach 
Renovering, til- og ombygning af din bolig fra start til slut



Procesoversigt
Sådan foregår et 
Arensbach projekt
Hos Arensbach har vi ingen utilfredse kunder. 
Det skyldes blandt andet, at vi aldrig går ind i 
en byggesag som hoved- eller totalrentreprenør 
på baggrund af et mangelfuldt udbuds- eller 
tilbudsmateriale. Når vi giver et tilbud, er alt beskrevet 
og afklaret. Det sikrer, at vi som entreprenør og du 
som bygherre ved helt præcist, hvad der er aftalt. 

Når du bygger med os som forbruger, står vi juridisk  
til ansvar for vores arbejde i op til 10 år. 

For at sikre dig yderligere, er vi også medlem af 
byggaranti og som noget ekstraordinært tegner og 
betaler vi altid en all-risk forsikring på alle vores sager 
op til 3 mio. kr. inkl. moms

Læs vores over 300 kundeanmeldelser på  
anmeld-håndværker.dk

FASE 3:
OPSTARTSFASEN

Du har nu modtaget tilbuddet til gennem -
gang og accepteret vores tilbud udarbejdet 
på baggrund af vores entreprenørudbud 
eller dit arkitektudbud. Nu skal vi have 
fastsat de sidste detaljer, lavet tidsplaner 
og forberedt udførelsesfasen inden 
byggestart

FASE 2: 
TILBUD

For at sikre at dit tilbud indeholder alle 
nødvendige ydelser, skal det laves ud  
fra et professionelt udbudsmateriale.  
Du kan få dette lavet hos en arkitekt eller 
vælge den simple løsning, hvor vi også 
laver dit udbudsmateriale og varetager 
sagen som totalentreprise og tager det 
samlede ansvar.

FASE 1:
BUDGETAFSTEMNING

Inden vi når til tilbudsfasen, skal vi have
afstemt dine ønsker til dit byggeprojekt
sammenholdt med det budget, du har
fået godkendt i banken.

FASE 4:
UDFØRELSESFASEN

Når byggeriet går i gang, overtager 
vi byggeområdet og indretter bygge-
pladsen. Du vil blive kontaktet af din 
projektleder, hvis der er noget, du skal 
tage stilling til, eller hvis der er noget, der 
kan have indflydelse på sagens økonomi.

FASE 5:
AFLEVERINGSFASEN

På den fastsatte afleveringsdato 
gennemgår vi sammen dit nye hjem. 
Eventuelle mangler eller ændringer 
bliver varetaget, og sammen sikrer vi, 
at du er tilfreds med dit nye hjem, inden 
du flytter ind.

Arensbach Entreprise A/S
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 Fase 1 

 Budgetafstemning Proces for udarbejdelse af dit 
skræddersyede tilbud 

Inden vi når til tilbudsfasen, skal vi have afstemt 
dine ønsker til dit byggeprojekt sammenholdt 
med det budget, du har fået godkendt i banken.

Fordi vi har med eksisterende boliger at gøre, er der
aldrig to af vores tilbud, som er ens. Vi laver altid et
skræddersyet tilbud til dit projekt. Dette er med til
at sikre, at vores projekter altid er velforberedte 
samt unikke at udføre. Vi bruger altid mindst 15 
timer på at lave ét tilbud. Derfor kan vi desværre 
ikke nå at byde på de op mod 100 projekter, som 
vi hver måned bliver inviteret til at byde på. Af 
denne grund er vi nødt til altid at lave en hurtig 
forhåndsvurdering af dine ønsker sammenholdt 
med budget, inden vi går ind i selve tilbudsfasen.

For at vi kan lave denne forhåndsvurdering af jeres 
byggeprojekt, skal vi bruge følgende oplysninger 
fra jer:

· Byggeadressen
·  En liste i punktform over det arbejde I 

ønsker udført
·  Budgettet I har fået godkendt i banken 

til at bygge for

På den måde kan vi hurtigt vurdere om det er 
muligt for os at levere det færdige byggeprojekt, 
inden for det oplyste budget, eller oplyse jer om 
hvad vi måske tænker at budgettet bør være 
for at realisere projektet. Det er også i denne 
fase vi har mulighed for at komme med forslag 
til evt. besparelser/ændringer om nødvendigt. 
Herefter udbyder vi sagen og regner et gratis og 
uforpligtende tilbud.

I nogle tilfælde vil din bank bede om et tilbud eller
overslag fra en entreprenør, før de kan oplyse,
hvad jeres budget er. Banken behøver ikke et
egentligt tilbud, men de skal vide, hvad I forventer
at forbedre på jeres bolig for at kunne udregne en
værdistigning. Her vil ovenstående punktformliste,
I har lavet til os, også være tilstrækkelig at sende til
banken for at de kan se, hvordan boligen forventes
at blive forbedret.

Arensbach Entreprise A/S

MATERIALE-KALKULATION

Vi registrerer og opmåler materialer, som 
vi skal bruge til dit byggeri og indhenter 
priser på dette hos vores leverandører.

TILBUD SAMLES

Vi sikrer, at de billigste tilbud, vi har 
modtaget på din byggesag, nu også 
indeholder de beskrevne ydelser. 
Vi forhandler de bedste priser og 
sammensætter et samlet tilbud til dig.

TILBUD SENDES

Du modtager vores samlede tilbud sammen 
med vores generelle aftale betingelser. Har 
tilbuddet overskredet budgettet, finder vi 
sammen besparelser og retter tilbuddet til, 
så vi kan få enderne til at mødes.

4 5 6

1 2 3

BESIGTIGELSE

Efter vi har afstemt dit budget, vil vi typisk
mødes på byggeadressen for at besigtige
de eksisterende forhold. Her vil vi 
fotoregistrere, måle op og notere alle dine
ønsker til byggeriet.

UDBUD

Nøglen til en god byggefase er at sikre, at alle 
ydelser bliver korrekt og grundigt beskrevet i 
udbuddet og dermed medregnet i tilbuddet.  
Vi udbyder altid hver faggruppe til to under-
entreprenører, for at sikre dig den bedste pris. 

LØN-KALKULATION

Ud fra udbudsbeskrivelsen regner vi
vores egenproduktionsarbejde, som er
byggestyring, byggeplads, tømrer- og
murerfaget.
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Fase 2 

Tilbud
For at sikre at dit tilbud indeholder alle nødvendige 
ydelser, skal det laves ud fra et professionelt 
udbudsmateriale. Du kan få dette lavet hos en 
arkitekt eller vælge den simple løsning, hvor vi også 
laver dit udbudsmateriale og varetager sagen som 
totalentreprise og tager det samlede ansvar.

Første fase i tilbudsfasen er udbudsfasen. 
Udbudsfasen er ligeså vigtig en fase som selve 
udførslen af projektet. Udbuddet definerer nemlig, 
hvad tilbuddet skal indeholde.

Hvis du igangsætter et byggeri med et sjusket 
udbud og dermed tilbud, så vil du ende med mange 
ekstraregninger fra dine entreprenører, fordi de har 
ret til og er nødt til at sende dig regninger på alt 
det arbejde, der ikke er beskrevet og dermed ikke 
medregnet i tilbuddet, men som de er nødt til at lave 
for at færdiggøre projektet. Vi indgår derfor aldrig i 
et byggeri, som ikke er baseret på et professionelt og 
grundigt udført udbudsmateriale.

Den simple løsning med Arensbach som total-
entreprenør. Vi har udviklet et solidt og billigt 
koncept, som vi kalder ”entreprenørudbud”. Vælger 
du denne løsning, skal du som udgangspunkt ikke 

have en arkitekt ind over, medmindre der skal søges 
byggetilladelse. I så fald afsætter vi typisk et beløb 
til arkitekt i vores tilbud og igangsætter først denne 
efter din accept af vores tilbud, så du ikke “spilder” 
penge på det, før du ved om dit projekt skal udføres. Vi 
bruger typisk vores egne arkitektsamarbejdspartnere. 

Vælger du denne løsning, kommer vi ud til dig for at 
fotoregistrere og notere alle dine ønsker. Herefter 
udarbejder vi tegninger og laver en fuldstændig 
detaljeret ydelsebeskrivelse. Det er dette vi kalder 
for et entreprenørudbud. Her omskriver vi alle dine 
drømme til fagsprog og sikrer, at der bliver beskrevet 
de nødvendige ydelser og biydelser for at aflevere et 
fuldendt projekt.

Du kan også vælge vores entreprenørudbud, selv om 
du har fået en arkitekt til at lave dine tegninger. Her 
laver vi kun den fagopdelte ydelsesbeskrivelse. Denne 
beskrivelse er også den vigtigste, da den forpligter 
alle de bydende juridisk til at have med-regnet alle 
de ydelser, som vi har beskrevet. Du kan også få en 
arkitekt til at lave din fagopdelte ydelsesbeskrivelse, 
men vi anbefaler at du benytter dig af vores 
beskrivelse, da du får en sikkerhed i at vi skal stå til 
ansvar for vores egen beskrivelse under byggeriet.

Arensbach Entreprise A/S

Vores entreprenørudbud kan du læse mere om  
på side 20.

Derfor tilbyder vi også kun at være total entreprenør, 
hvor vi tager ansvar både for beskrivelsen og 
udførelsen af byggeriet på de sager, hvor vi selv har 
lavet beskrivelsen. Ellers risikerer vi at stå med en 
underentreprenør, som kun har medregnet det halve 
projekt, fordi det hele ikke var beskrevet. Du kan blive 
klogere på de forskellige entrepriseformer på side 22.
 
Vi bygger også ud fra arkitektbeskrivelser, men så 
vil det være som hovedentreprenør, hvor du som 
bygherre vil hæfte for eventuelle fejl i udbuds-
materialet. Disse får du typisk ikke arkitekten til at 
betale for.

Kommer der merudgifter? Det er vigtigt, at man  
som bygherre kan være sikker på, hvad ens 
byggeprojekt koster at færdiggøre. Hvis du vælger 
vores entreprenørudbudsbeskrivelse, plejer vi normalt 
at sige, at man af entreprisesummen gennemsnitligt 
bør afsætte ca. 5% til uforudsete udgifter og ca. 5% til 
ønskede tilkøb undervejs i byggeriet. Der igangsættes 
ikke merudgifter uden din accept. 

Hvad skal du selv stå for? Hvis du vælger den simple 
løsning med Arensbach som totalentreprenør, hvor 
vi står for entreprenørudbud, skal du ikke gøre andet 
end at fortælle os om dine drømme til det færdige 
resultat. Vi sørger for resten.

Hvis du vælger selv at stå for udbudsmaterialet via
en arkitekt og dermed selv tager ansvaret for dette,
så vil du hyre os som hovedentreprenør. Her vil vi
stå for at udføre selve byggefasen udført i forhold 
til dine tegninger og beskrivelse, men hvis der er 
mangler i udbudsmaterialet, vil du som bygherre 
ofte selv ende med at hæfte for disse. Denne risiko 
eliminerer du, hvis du vælger den simple løsning 
med Arensbach entreprenørudbud. Og med os som 
totalentreprenør, tager vi ansvaret for eventuelle fejl i 
vores eget materiale, når du bygger med os.
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 Fase 3 

 OpstartsfasenOpstartstjekliste
Vi har lavet denne tjekliste til dig 
med nogle af de punkter, man 
som bygherre skal forholde sig til 
inden opstartsfasen. 

Du har nu modtaget tilbuddet til gennem  gang og 
accepteret vores tilbud udarbejdet på baggrund af 
vores entreprenørudbud eller dit arkitektudbud. Nu 
skal vi have fastsat de sidste detaljer, lavet tidsplaner 
og forberedt udførelsesfasen inden byggestart

Hvis dit byggeri kræver arkitektonisk sparring, 
byggetilladelse, ingeniørberegninger, detaljerede 
byggetegninger, geoteknisk undersøgelse eller 
lignende, så er det nu, at vi igangsætter denne proces. 
Hvis det er aftalt og beskrevet i tilbuddet, 
så er der afsat et beløb til dette i vores tilbud.

Vi ved af erfaring, at jo mere involvering vores 
bygherrer har under udførelsesfasen, jo hårdere 
har byggeriet været for dem, når de ser tilbage 
efterfølgende. Derfor er det vigtigt, at vi her i 
opstartsfasen forsøger at få klarlagt de detaljer, 
som måske ikke er helt afklaret i tilbuddet. Det kan
være valg af gulve, inventar, maling, vinduer osv.  
Jo mere vi får afklaret inden opstart, jo mindre skal  
du inddrages i byggefasen.

Hvor skal du bo, mens vi realiserer dine 
boligdrømme? Det kan være udmattende og en 

udfordring at bo i boligen, mens den bliver renoveret. 
Faktum er, at det er en byggeplads med mange 
daglige håndværkere, støv og larm, og det er bare 
ikke ideelt at leve i. Den bedste løsning ved større 
ombygninger er derfor, at I prøver at finde et andet 
sted at bo, mens det står på.

Her i opstartsfasen udarbejder vi det sidste 
nødvendige materiale som byggepladsindretning 
og tidsplaner. Vi går først i gang med at klargøre 
byggesagen 3-4 uger inden den egentlige opstart på 
pladsen. Vi udarbejder vores tidsplaner efter bedste 
evner og erfaringer, men i renoveringsprojekter 
kan det være svært at forudse alle udfordringer og 

eventuelle skjulte forhold, inden man går igang. 
Derfor kan det i nogle tilfælde ske at projektet 
kommer til at tage lidt længere tid end først antaget. 
Typisk når vores projekter tager længere tid end 
planlagt er det dog fordi vores kunder undervejs 
tilkøber flere ydelser. Du holdes naturligvis løbende 
ajour på både tid og økonomi.  

Vi er med dig hele vejen. Erfaringsmæssigt holder 
vores tidsplaner altid stik, og du kommer aldrig til 
at opleve, at vi ”forsvinder” fra pladsen, før vi er 
færdige. Vi tilkobler én fast projektleder og ét fast 
tovholdersjak på din sag, og vores håndværkersjak 
skal ikke videre, før de er færdige hos dig.

Arensbach Entreprise A/S

Praktisk/opstart: 

Bosted under byggeriet

Miljøscreening/sanering 

Ønsket opstartsdato 

Tilslutningssted afløb skurvogn 

Informer naboer om byggegener 

Udlevering af nøgle 

Afsat beløb til uforudsete/tilkøb 

Tømning af hus evt. leje container 

Forsikringstjek

Evt. ekstern bygherrerådgiver 

Gennemgang af tilbudsbeskrivelse 

Inde:

Lysninger/vinduesbundplader 

Indv. døre/gerigter/greb/bundstykke

Trægulve/behandling/fodliste

Lofter/akustik 

Fliser/fugefarve

Badekar/bruseniche

Brusevæg/sanitet

Teknik/placering af installationer 

Køkken/inventar/badmøbel

Stikkontakter/spots/udelys

Mekanisk/passiv ventilation

Radiatorer/gulvvarme/varmekilde

Farvevalg maling 

Stuk/høje paneler

Trappe

Ude: 

Vinduer/døre/sprosser/fugefarve

Kviste/tagvinduer 

Tagbelægning/undertag 

Underbrædder/stern/blikfarve

Efterisolering gulv/vægge/tag

Facadebeklædning/udsmykning

Omfugning/rep. af mursten

Sålbænke/facadepuds 

Udehane/udekøkken

Have/hegn/beplantning

Træterrasser/fliseterrasse 

Skur/carport/garage 
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 Fase 4 

 Udførelsesfasen
Når byggeriet går i gang, overtager vi bygge-
området og indretter bygge pladsen. Du vil blive 
kontaktet af din projektleder, hvis der er noget, du 
skal tage stilling til, eller hvis der er noget, der kan 
have indflydelse på sagens økonomi.

Starten af et renoveringsprojekt er ofte der, hvor 
der kommer flest uforudsete udgifter. Her har vi 
fået brudt ned og åbnet op for de eksisterende 
konstruktioner. Det vil sige, at vi nu kan se ting, som 
vi ikke har kunne se på tilbudstidspunktet og derfor 
heller ikke har kunne prissætte i tilbudsfasen. Du 
skal dog ikke lade dig skræmme af dette. I tilfælde 
hvor du er meget bekymret for disse uforudsete 
udgifter, kan du inden opstart hyre os til at lave 
destruktive indgreb, som ofte vil kunne fjerne nogle 
forbehold og belyse nogle af de skjulte risici.

Hver byggesag administreres af én projektleder. 
Denne projektleder vil være din kontaktperson og 
byggetekniske sparringspartner gennem hele din 
udførelsesfase og vil have det overordnede ansvar 

for dit byggeprojekt og din byggeoplevelse.
Vi tilkobler altid et erfarent team. Udover projekt-
lederen så tilkobler vi altid et erfarent team til jeres 
sag. På den måde sikrer vi, at vi altid kommer sikkert 
i mål. 

Derudover har vi en politik om, at der skal føres 
projektleder-tilsyn på alle pladser mindst én gang 
om ugen, for at vi kan lave kvalitetssikring af vores 
arbejde samt forudse potentielle udfordringer i  
vores og eventuelle underentreprenørers arbejde.

Hvem skal du kontakte? Alle aftaler - store som 
små - skal gå gennem projektlederen. På den måde 
sikrer vi, at der ikke opstår misforståelser, og at alle 
aftaler registreres skriftligt.

Arensbach Entreprise A/S

Ordentlighed  
Overholdelse af aftaler
Omhyggeligt håndværk
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 Fase 5 

Afleveringsfasen 
På den fastsatte afleveringsdato gennemgår vi 
sammen dit nye hjem. Eventuelle mangler eller 
ændringer bliver varetaget, og sammen sikrer vi, at 
du er tilfreds med dit nye hjem, inden du flytter ind.

Når projektet er ved at være færdigt, gennem- 
fører vores projektleder en intern gennemgang 
af byggeriet. Dette kalder vi for en ”mester-
gennemgang”. Her registrerer projektlederen de 
mangler, der er ved byggeriet og iværksætter en 
udbedring af disse.

Når disse mangler er udbedret, og projektlederen 
mener, at projektet er, som det skal være, afholdes 
den rigtige afleveringsforretning. Her deltager 
vores projektleder, du som bygherre og evt. din 
bygherrerådgiver, hvis du har en tilknyttet. Nu 
gennemgås projektet igen for mangler, og hvis 
der registreres nogle mangler, noteres disse og 
udbedres med det samme herefter. Vi sætter 
typisk 5 arbejdsdage af til at rette mangler efter 
vores mestergennemgang. Vi afsætter ligeledes 5 
arbejdsdage til at rette mangler efter vores fælles 
aflevering. Når manglerne er udbedret, overdrages 
byggeriet til dig og din familie mangelfrit.

Du skal være opmærksom på, at det er vigtigt, 
at du giver dig god tid til at gennemgå byggeriet 
nøje inden afleveringen. Synlige og åbenlyse fejl 
og mangler, som du ønsker at reklamere over, skal 
påtales ved afleveringsforretningen. Øvrige  
mangler skal påtales indenfor ”rimelig tid”, mens du 
som forbruger har 10 års reklamationsret på skjulte 
eller senere opståede mangler.

Når overdragelsen har fundet sted, anses  
byggeriet for afleveret, medmindre der er væsentlige 
mangler. Dette har vi dog endnu ikke været ude for. 

Arensbach Entreprise A/S
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Finish fra start til slut
Vi har tre grundværdier, som vi aldrig går på kompromis med –  
ordentlighed, overholdelse af aftaler og omhyggeligt håndværk. 
Uanset projektets størrelse eller omfang, kan du være sikker på, 
at vi altid har disse værdier med os hele vejen fra start til slut.
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 Værd at vide

Arensbach Entreprise A/S

Betaling
Vi opkræver kun betaling forud i enkeltstående 
tilfælde, hvor vi skal forudbestille projektspecifikke 
materialer som (eksempelvis) vinduer. Ellers 
betaler du løbende for det udførte arbejde, hvor du 
modtager én acontoregning om ugen for det udførte 
arbejde. Sammen med den ugentlige acontorate 
modtager du en %-opgørelse af, hvor langt vi er 
med de enkelte del-entrepriser. Du kan se alle 
betingelser vedhæftet dit tilbud.

Reguleringsydelser
Såfremt nogle forhold ikke er som forudsat i 
tilbuddet, eller du tilkøber nogle ydelser under-
vejs, kan der komme en prisregulering. Alle pris-
reguleringer aftales skriftligt, og der fremsendes 
løbende en økonomiopgørelse.

Kommunikation
I Arensbach foretrækker vi, at alt kommunikation 
foregår skriftligt pr. mail. Så kan vi nemt registrere 
alle de løbende aftaler og ændringer, der foretages.

Tvister
Det er sjældent, at vi oplever uenigheder med vores 
kunder. Skulle der opstå en tvist, så forsøger vi altid 
at finde en løsning på den så hurtigt som muligt. 

All-risk forsikring
Som nogle af de eneste i branchen tilbyder vi 
alle vores kunder en gratis all-risk forsikring på 
alle byggesager på op til 3 mio. kr. inkl. moms. En 
forsikring du som bygherre normalt selv skal tegne. 
Det eneste du så selv skal tegne er en storm- og 
brandforsikring. Så har du den bedste dækning.

Vi er medlem af Dansk Byggeri - Byg Garanti
For at skabe yderligere tryghed hos vores kunder 
har vi valgt at blive medlem af Dansk Byggeri –  
Byg Garanti, hvilket er et sikkerhedsnet for dig  
som forbruger.

Samarbejdspartnere
Vi samarbejder kun med andre danske virksomheder 
med dansk, fagudlært arbejdskraft. Flere af vores 
samarbejdspartnere har vi samarbejdet med siden 
Arensbach blev stiftet i 2014.

Specialister i renovering, om- og tilbygning  
af din bolig
Som nogle af de eneste i branchen, har vi valgt at 
kon cen  trere os udelukkende om disse discipliner for  
mål  rettet at kunne dygtiggøre vores håndværkere
og projektledere indenfor dette område.
Vi bygger næsten udelukkende for privatkunder og 

er vant til meget høje forventninger, når det kommer 
til vores serviceniveau og finish på vores håndværk.
Fordi vi har taget et valg om næsten udelukkende 
at arbejde for privatkunder, så er vores generelle 
aftalebetingelser lavet med afsæt i AB-forbruger, 
som er nogle aftalebetingelser udarbejdet af 
forbrugerrådet og håndværkerrådet, så disse egner 
sig bedst muligt til byggearbejde for private. 

Årets håndværker
Siden stiftelsen af Arensbach i 2014 har vi været 
finalist til Årets Håndværker hvert år og vundet 
prisen flere gange. Vi har samtidigt været finalist  
til årets arbejdsmiljø. Du kan læse vores ca. 300 
anmeldelser med en 4,9 ud af 5 stjerner på 
anmeldhåndværker.dk 

Anmeld din byggeoplevelse
Når du og din familie er kommet godt på plads 
i jeres ”nye” hjem, så håber vi, at I vil skrive en 
anmeldelse af jeres byggeoplvelse på anmeld-
håndværker.dk.
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Serviceafdeling
Hos Arensbach laver vi primært renovering og
ombygninger af eksisterende boliger, men de små
opgaver er lige så vigtige hos os. Vi har nemlig en 
hel serviceafdeling, som kun tager sig af mindre 
tømrer- og mureropgaver. Så skal du for eksempel 
bare have skiftet et vindue, tagrender, taget, 
bygget et skur eller måske skiftet et par løse fliser i 
badeværelset, så vil vi meget gerne hjælpe dig med 
det. En af vores projektledere og en håndfuld af 
vores håndværkere laver faktisk slet ikke andet end 
den slags mindre opgaver. Og vi har den filosofi, at 
en kunde på et projekt til 5.000 kr. er ligeså vigtig for 
os som en kunde på et projekt til 5.000.000 kr.

Vores serviceprojektleder sidder klar til at hjælpe
dig på kontakt@arensbach.dk. For at vi kan
ekspedere dig hurtigst muligt, er det en fordel, hvis
du medsender lidt billeder af det, du gerne vil have
lavet og kort beskriver, hvad du ønsker lavet. Så vil
vi i mange tilfælde kunne afgive en overslagspris
pr. mail ud fra dette, så du heller ikke skal vente for
længe med at beslutte, om du vil i gang.

Ved helt små opgaver vil vi typisk aftale med dig, at 
vi sender vores håndværkere ud på timeløn, hvor du 

så blot betaler for tiden og materialer brugt. På små 
opgaver vil det nemlig være fordyrende for din pris, 
hvis vi skal medregne, at projektlederen også skal ud 
og se opgaven inden. Hvis det er lidt større opgaver 
som for eksempel et badeværelse, en tagudskiftning 
eller en ny carport, så vil vores serviceprojektleder 
komme ud og se opgaven. Derefter regnes et fast 
tilbud på din opgave, så du kender den nøjagtige 
pris, inden du takker ja til tilbuddet.

Hvis din mindre opgave også kræver andre fag-
grupper, så vil vi også gerne stå for at koordinere
og hyre disse, så længe opgaven også kræver 
tømrer eller murerarbejde.
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Åben bog
Hos Arensbach tilbyder vi også at bygge efter
et koncept, som vi kalder ”åben bog”. Når du har
modtaget vores tilbud og ved, hvad vi forventer, dit
projekt vil koste at realisere, så kan du vælge at tage
imod dette tilbud med en fast pris for de beskrevne
ydelser. Men du kan også vælge, at vi ”åbner bogen” 
og viser, hvad vores forventede fortjeneste på sagen
er. Det vil typisk være 8-12% på større sager - alt
efter risici på den specifikke opgave. Vælger du,
at byggeriet skal bygges med åben bog, så vil vi
bygge projektet til vores kostpriser. Når projektet er
afsluttet, opgøres vores kostpriser, og der tillægges
10% fortjeneste til os, som så vil være den pris, du
betaler for dit byggeprojekt.

Fordelen for dig ved dette er, at du betaler den reelle
kostpris på dit projekt + vores 10% fortjeneste.  
Du ved altså, hvad du betaler for de forskellige ting, 
og du får 100% gennemsigtighed. 

Ulempen for dig ved dette er, at du kommer til at 
betale mere for projektet, hvis det tager længere tid, 
eller noget håndværk skal laves om. Det kan også 
være, at der skal bruges flere materialer, end vi 
havde regnet med. Disse risici eliminerer du ved at 

vælge den faste pris. Der tager vi nemlig risikoen  
for at have regnet forkert, projektet tager længere 
tid, eller hvis noget skal laves om.

Når du har modtaget dit tilbud, kan du drøfte  
disse muligheder med den medarbejder, som har 
regnet det.

Arensbach Entreprise A/S

Gratis udbud*

– entreprenørudbud
Vi har udviklet et koncept, som vi kalder ”entreprenø-
rudbud”. Med dette koncept udarbejder vi simple 
tegninger og en udførlig fagopdelt ydelsesbeskrivelse 
som byggeriets drejebog. Dette materiale kan vi regne 
vores tilbud ud fra. Det er op til dig, om du vil indhente 
tilbud fra andre entreprenører, ud fra dette materiale. 
På denne måde sikrer du, at alle tilbud indeholder 
nøjagtigt de samme ydelser, og at du dermed med ro i 
maven kan vælge ud fra pris og mavefornemmelse.

Hvis du så vælger at acceptere vores tilbud, så er 
entreprenørudbuddet gratis. Vælger du at bruge os til 
byggeriet, når vi har lavet entreprenørudbuddet, så 
står vi som totalentreprenør også til ansvar for fejl og 
mangler i vores materiale, hvilket giver dig en langt 
større sikkerhed.

Såfremt der skal laves byggetilladelse på dit projekt, 
overdrager vi vores entreprenørudbud til arkitekten, 
som arbejder videre ud fra dette. Således at intet  
er spildt.
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 Forklaring af 
 entrepriseformer
Det kan være svært som lægmand at finde hoved
og hale i byggesprog. Fordi vi kun bygger for 
privatkunder, så er hele vores driftsmaskine sat op 
til at gøre det nemt og fordelagtigt at bygge med os 
som privatkunde. 

Er din opgave en fagentreprise, hovedentreprise eller 
totalentreprise? Vi tilbyder det hele, men det er vigtigt 
at finde ud af, hvad der passer bedst til dit projekt:
 En fagentreprise er, hvis du selv hyrer én eller  
flere faggrupper ind for at lave en opgave for dig. 
Altså du eller din rådgiver styrer byggeriet og  
hver faggruppe.

En hovedentreprise er, hvis du har en opgave, 
som kræver flere faggrupper, men du kun hyrer 
én entreprenør til at stå for opgaven. Altså hvor 
denne ene entreprenør hyrer underentreprenører 
til at udføre de øvrige faggrupper. Her vil du eller 

din rådgiver typisk have leveret tegninger og 
beskrivelser, som hovedentreprenøren kan bygge 
ud fra. Er der fejl i dette materiale, er det dig som 
bygherre, som hæfter for eventuelle omkostninger 
forbundet hermed.

En totalentreprise er i grove træk det samme som 
en hovedentreprise. Du hyrer én entreprenør til at 
stå for sin egen samt de andre faggrupper. Men 
ved en totalentreprise tager totalentreprenøren 
også ansvaret for tegninger og beskrivelser. 
Typisk vil udformning heraf være en del af 
tilbudssummen. Dette valg er det sikreste for 
dig, da totalentreprenøren selv skal hæfte for fejl 
i tegninger og beskrivelser. Selv om du vælger 
en totalentreprise, kan der dog stadig komme 
ekstraregninger, hvis det for eksempel drejer sig om 
skjulte forhold.

Ved større renoveringer, til- eller ombygninger
anbefaler vi altid vores kunder, at de vælger
det, vi kalder, den simple løsning, hvor vi laver
udbudsmaterialet i form af vores entreprenørudbud
og derefter varetager sagen som totalentreprenør.
På den måde sikre vi, at projektet bliver beskrevet 
grundigt og indeholder alt det, der er aftalt.

Læs mere om denne løsning på siden med Gratis*
udbud (entreprenørudbud).

Arensbach Entreprise A/S
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