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AFTALE 
 
 
 
Nærværende aftale er indgået den [dato] mellem 
 
(1)  [Bestiller], herefter benævnt Bestiller. 
 
(2) [Financieren/Garanten], repræsenteret af [Agenten] og 
 
(3)  [OPP-selskabet], (cvr. nr. xxx xxx xxx)  
 
 
0. BAGGRUND 

A) I henhold til OPP-aftalen har OPP-selskabet påtaget sig det overordnede ansvar for 
[beskrivelse; f.eks. "projektering, anlæg og finansiering samt efterfølgende drift i en 
periode på [antal] år af [aktivet]"]. 

 
B) Financieren skal i denne forbindelse stille visse kreditfaciliteter til rådighed for 

OPP-selskabet i henhold til Låneaftalen. 
 
C) Som følge af Financierens behov for opfyldelse af kontrakten, uden at der indtræder 

misligholdelse, som bringer Financierens interesser, jf. Låneaftalen, i fare, har Be-
stiller, Financieren og OPP-selskabet indgået nærværende aftale. 

 
 
1. DEFINITIONER 

1.1 Hvis ikke andet følger af konteksten, skal begreber begyndende med kapitæler for-
stås i overensstemmelse med definitionerne i OPP-aftalen, jf. dennes pkt. 1.3. I til-
læg hertil gælder i denne Aftale og i ethvert dokument, der udfærdiges i tilknytning 
hertil, nedenstående definitioner: 

 
 Aftalen Nærværende aftale. 
 
 Foreslået  Den dato, som foreslås som dato for indtrædelse i  
 indtrædelsesdato OPP-aftalen, jf. pkt. 4.1. 
 
 Foreslået  Den dato, som foreslås som dato for overdragelse 
 overdragelsesdato af OPP-aftalen, jf. pkt. 5.1. 
 
 Indtrædelsesdato Datoen for Financierens indtrædelse i OPP-aftalen. 
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 Indtrædelsesperiode  Perioden fra indtrædelsesdatoen til (i) udtrædelsesdatoen 

eller (ii) overdragelsesdatoen, afhængigt af, hvilket tids-
punkt der indtræder først. 

 
 Løfte om  
 Indtrædelse Et løfte som nævnt i pkt. 4.4, og pkt. 4.6. 
 
 Låneaftalen Den låneaftale, som OPP-selskabet har indgået den [da-

to] med [Financierens navn] i forbindelse med finansie-
ringen af projektet. 

 
 OPP-aftalen Den aftale af [dato], som er indgået mellem [Bestiller] 

og OPP-selskabet, hvori OPP-selskabet påtager sig an-
svaret for [beskrivelse; f.eks. "projektering, anlæg og fi-
nansiering samt efterfølgende drift i en periode på [antal] 
år af [aktivet]"]. 

 
 OPP-selskabet [Navn] 
 
 Overdragelsesdato Datoen for Stedfortræderens overtagelse af OPP-

selskabets rettigheder og forpligtelser, jf. OPP-aftalen. 
 

 Repræsentanten (a) Agenten, en Långiver og/eller et til en Långiver kon-
cernforbundet selskab, 

 
  (b) en juridisk person, der er direkte eller indirekte ejet 

eller kontrolleret af Agenten og/eller en Långiver, el-
ler 

 
  (c) en hvilken som helst anden juridisk person godkendt 

af [Bestiller]. 
 
 Stedfortræderen Den, som Financieren ønsker, skal overtage OPP-

selskabets forpligtelser i henhold til OPP-aftalen, jf. pkt. 
5.1. 

 
 Varsel om  
 Indtrædelse Et varsel som defineret i pkt. 4.1. 
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 Varsel om   
 ophævelse Varsel om ophævelse af OPP-aftalen, jf. pkt. 3.1. 
 
 Varsel om  Et varsel fra Financieren om, at de ønsker, at OPP-  
 overdragelse kontrakten overdrages, jf. pkt. 5.1. 
 
 Varsel om   
 udtræden Et varsel som nævnt i pkt. 4.8. 
 
 Udtrædelsesdato Den dato for udtræden, som følger af et varsel om ud-

træden, jf. pkt. 4.8. 
 
 
2. MEDDELELSE VEDRØRENDE SIKKERHEDSSTILLELSE 

2.1 OPP-selskabet og Financieren meddeler hermed Bestiller, at OPP-selskabet har 
pantsat sit krav om vederlag og ethvert andet krav om betaling i henhold til OPP-
aftalen i Financierens favør. Bestiller godkender pantsættelsen og bekræfter at have 
modtaget meddelelsen om pantsættelsen. 

 
2.2 Endvidere godkender Bestiller, at ejerne af OPP-selskabet kan pantsætte deres ejer-

andele i OPP-selskabet til Financieren, og erklærer samtidig, at en sådan pantsæt-
ning ikke i sig selv vil udgøre misligholdelse af OPP-aftalen. 

 
2.3 Bestillers ret til at kræve alle sine rettigheder i henhold til OPP-aftalen opfyldt på-

virkes ikke af OPP-selskabets sikkerhedsstillelse som beskrevet i pkt. 2.1. Bestiller 
kan med frigørende virkning betale OPP-selskabet de beløb, som Bestiller har pligt 
til at erlægge i henhold til OPP-aftalen, indtil Financieren har givet Bestiller medde-
lelse om det modsatte. 

 
2.4 Bestiller og OPP-selskabet kan ikke uden Financierens forudgående skriftlige sam-

tykke indgå aftale om ændringer i OPP-aftalen, medmindre ændringen 
 

- er af ren administrativ karakter,  
- har til formål at afhjælpe et aktuelt problem, eller  
- i øvrigt ikke vil påvirke Financierens interesser i væsentlig grad.  

 
 Aftaler om Ændringsarbejder i henhold til OPP-aftalens pkt. 3. kan altid effektue-

res uden Financierens samtykke. 
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3. OPP-AFTALENS OPHØR OG TVANGSFULDBYRDELSE 

3.1 Indtil ibrugtagningstidspunktet, jf. OPP-aftalens pkt. 4.3, forpligter Bestiller sig over 
for Financieren til ikke at ophæve OPP-aftalen uden først at have givet Financieren 
mindst 30 Arbejdsdages skriftligt Varsel om ophævelse med henblik på at tillade, at 
Financieren i denne periode kan afgive et Varsel om indtrædelse, jf. afsnit 4, eller et 
Varsel om overdragelse, jf. afsnit 5. 

 
 Fra og med ibrugtagningstidspunktet, jf. OPP-aftalens pkt. 4.3, forpligter Bestiller 

sig over for Financieren til ikke at ophæve OPP-aftalen uden først at have givet Fi-
nancieren mindst 90 Arbejdsdages skriftligt Varsel om ophævelse med henblik på at 
tillade, at Financieren i denne periode kan afgive et Varsel om indtrædelse, jf. afsnit 
4, eller et Varsel om overdragelse, jf. afsnit 5. 

 
 Varslet om ophævelse skal i begge tilfælde indeholde oplysning om samt dokumen-

tation for: 
 

 (a) Det forventede tidspunkt for ophævelsen, 
  
 (b) en detaljeret begrundelse for ophævelsen, 
 
 (c) alle OPP-selskabets uopfyldte forpligtelser i henhold til OPP-aftalen, herun-

der eventuelle forfaldsdatoer, som Bestiller er bekendt med på tidspunktet 
for Varslet om ophævelse, og 

 
 (d) alle eventuelle beløb, som Bestiller bekendt er forfaldne, og som OPP-

selskabet er forpligtet til at erlægge, jf. OPP-aftalen, frem til udløbet af 
Varslet om ophævelse. 

 
3.2 Et Varsel om ophævelse kan trækkes tilbage af Bestiller inden varslets udløb, jf. pkt. 

3.1. 
 
3.3 Financieren forpligter sig til omgående at give Bestiller varsel om eventuelle krav, 

som måtte blive fremsat over for OPP-selskabet som følge af OPP-selskabets mis-
ligholdelse af Låneaftalen, herunder krav om erlæggelse af beløb, som ikke er betalt 
til forfaldsdatoen, og/eller om indledning af tvangsfuldbyrdelse i henhold til Låneaf-
talen. Varslet skal indeholde en angivelse af grundlaget for kravet eller tvangsfuld-
byrdelsen. 
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3.4 Financieren forpligter sig endvidere til omgående at give Bestiller varsel om en 

eventuel misligholdelse af Låneaftalen, der giver Financieren ret til at ophæve Lå-
neaftalen. Ved afgivelse af et sådant varsel har Financieren samme rettigheder efter 
Aftalen, som hvis Bestiller havde afgivet et Varsel om ophævelse.  

 
3.5 Ophører OPP-aftalen som følge af Force Majeure som defineret i OPP-aftalens pkt. 

1.3, litra p og pkt. 10.2, bortfalder Aftalen. I så fald kan ingen af parterne rejse krav 
mod hinanden, dog med forbehold for hvad der fremgår af OPP-aftalen. 

 
 
4. FINANCIERENS INDTRÆDELSE I OG UDTRÆDEN AF OPP-AFTALEN 

4.1 Financieren kan til enhver tid før udløbet af et Varsel om ophævelse give Bestiller 
varsel (Varsel om indtrædelse) om, at Financieren har til hensigt at lade en Repræ-
sentant indtræde i OPP-aftalen, således at Repræsentanten påtager sig solidarisk an-
svar for OPP-selskabets forpligtelser og rettigheder i henhold til OPP-aftalen med 
henblik på at sørge for opfyldelse af OPP-aftalen på OPP-selskabets vegne med 
virkning fra en nærmere angivet dato (Foreslået indtrædelsesdato). 

 
 Ved indtrædelse før ibrugtagningstidspunktet, jf. OPP-aftalens pkt. 4.3, skal den 

Foreslåede indtrædelsesdato, medmindre andet er aftalt, ligge tidligst 1 måned efter 
datoen for afsendelse af Varslet om indtrædelse. 

 
 Ved indtrædelse fra og med ibrugtagningstidspunktet, jf. OPP-aftalens pkt. 4.3, skal 

den Foreslåede indtrædelsesdato, medmindre andet er aftalt, ligge tidligst 3 måneder 
efter datoen for afsendelse af Varslet om indtrædelse. 

 
 Bestiller har ikke ret til at ophæve OPP-aftalen i perioden fra afsendelsen af Varslet 

om indtrædelse til Indtrædelsesdatoen. 
 
 Et Varsel om indtrædelse indebærer ikke i sig selv, at Financieren påtager sig for-

pligtelser i henhold til OPP-aftalen.  
 
4.2 Inden for 15 Arbejdsdage efter modtagelsen af et Varsel om indtrædelse tilsender 

Bestiller Financieren meddelelse om informationerne i pkt. 3.1, litra c og d, opdate-
ret pr. tidspunktet for Varslet om indtrædelse. 

 
 Såfremt Bestillers meddelelse ikke fremsendes rettidigt, udskydes den Foreslåede 

indtrædelsesdato svarende til forsinkelsen. 
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4.3 Bestiller er forpligtet til at sende Financieren meddelelse om alle væsentlige æn-
dringer i de oplysninger, som er givet i henhold til pkt. 4.2, og som Bestiller får 
kendskab til før Indtrædelsesdatoen. Såfremt denne type oplysninger gives senere 
end 10 Arbejdsdage før den foreslåede Indtrædelsesdato, udskydes den foreslåede 
Indtrædelsesdato tilsvarende. 

 
4.4 Senest 5 Arbejdsdage inden den foreslåede Indtrædelsesdato sender Repræsentanten 

et skriftligt løfte (Løfte om indtrædelse) til Bestiller, hvori Repræsentanten erklærer, 
at han ønsker at indtræde i OPP-aftalen og vil sørge for at opfylde denne på OPP-
selskabets vegne. 

 
 Afgiver Repræsentanten ikke et Løfte om indtrædelse inden udløbet af nævnte frist, 

skal Financieren straks trække Varslet om indtrædelse tilbage. Bestemmelserne i af-
snit 5 berøres ikke af dette. 

 
4.5 Såfremt Financieren trækker Varslet om indtrædelse tilbage, jf. pkt. 4.4, behandles 

parternes indbyrdes rettigheder og pligter, som om der ikke var givet et Varsel om 
indtrædelse. 

 
4.6 Såfremt Repræsentanten afgiver et Løfte om indtrædelse, skal han i løftet betingel-

sesløst forpligte sig til: 
 
 (a) Senest på Indtrædelsesdatoen at betale Bestiller de beløb, som er dokumen-

terede i Bestillers meddelelse i henhold til pkt. 4.2 og pkt. 4.3, 
 
 (b) at betale Bestiller alle beløb, der forfalder til betaling i henhold til OPP-

aftalen på eller efter Indtrædelsesdatoen,  
 
 (c)  at sikre opfyldelse af alle OPP-selskabets udestående forpligtelser i henhold 

til OPP-aftalen, der måtte være indgået forud for Indtrædelsesdatoen, forud-
sat at disse forpligtelser er nævnt i Bestillers meddelelse, jf. pkt. 4.2 og pkt. 
4.3, samt sikre opfyldelse af alle OPP-selskabets forpligtelser i henhold til 
OPP-aftalen, som måtte blive indgået på eller efter indtrædelsesdatoen, og 

 
 (d)  at hæfte for sine forpligtelser med mindst DKK […]. 
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4.7 Repræsentanten skal til enhver tid i Indtrædelsesperioden sørge for, at Bestiller får 
adgang til alle oplysninger og al dokumentation, som Bestiller måtte have behov for 
i forbindelse med Bestillers kontrol af ydelserne i henhold til OPP-aftalen. 

 
4.8 Repræsentanten kan i Løftet om indtrædelse eller på ethvert tidspunkt efter Indtræ-

delsesdatoen give Bestiller varsel om, at Repræsentanten ønsker at udtræde af OPP-
aftalen (Varsel om udtræden) med virkning fra en nærmere angivet dato (Udtrædel-
sesdato), der skal anføres i Varslet om udtræden, og som mindst skal ligge to måne-
der efter datoen for afsendelse af Varslet om udtræden. 

 
4.9 Såfremt Repræsentanten i væsentlig grad undlader at sørge for, at forpligtelser i 

henhold til OPP-aftalen opfyldes i overensstemmelse med Løftet om indtrædelse, 
kan Bestiller bringe Indtrædelsesperioden til ophør ved at varsle Repræsentanten 
herom 5 Arbejdsdage forinden.   

 
4.10 Udtræden af OPP-aftalen, hvad enten dette sker i henhold til pkt. 4.8 eller pkt. 4.9, 

har ingen indvirkning på de af Repræsentantens forpligtelser, der er indgået i løbet 
af Indtrædelsesperioden. Dette gælder, uanset om omfanget af forpligtelsen er blevet 
fastslået efter udløbet af Indtrædelsesperioden, eller Bestiller først er blevet bekendt 
med forpligtelsen efter Indtrædelsesperiodens udløb. 

 
 Derimod ophører alle Repræsentantens øvrige forpligtelser i henhold til OPP-aftalen 

pr. Udtrædelsesdatoen/datoen for udløbet af Bestillers varsel om, at Indtrædelsespe-
rioden bringes til ophør. 

 
4.11 I Indtrædelsesperioden og efter Indtrædelsesperiodens ophør er OPP-selskabet fort-

sat part i OPP-aftalen, medmindre OPP-aftalen overdrages i henhold til pkt. 5.6. 
 
 Bestiller er dog forpligtet til under Indtrædelsesperioden at handle med Repræsen-

tanten og ikke OPP-selskabet i alle spørgsmål, der relaterer sig til OPP-aftalen, hvil-
ket OPP-selskabet erklærer at have accepteret. 

 
 
5. OVERDRAGELSE AF OPP-AFTALEN 

5.1 Inden udløbet af et Varsel om ophævelse eller i løbet af Indtrædelsesperioden kan 
Financieren til en hver tid give Bestiller varsel om, at Financieren ønsker, at en 
Stedfortræder overtager OPP-selskabets rettigheder og forpligtelser i henhold til 
OPP-aftalen (Varsel om overdragelse), uden at dette dog får virkning for forpligtel-
serne i henhold til et eventuelt Løfte om indtrædelse. 
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 I varslet skal der være angivet en Foreslået overdragelsesdato for Stedfortræderens 
overtagelse af OPP-selskabets rettigheder og forpligtelser i henhold til OPP-aftalen. 

 
 I perioden indtil ibrugtagningstidspunktet, jf. OPP-aftalens pkt. 4.3, skal datoen, 

medmindre andet er aftalt, ligge ikke tidligere end 1 måned efter datoen for afsen-
delsen af varslet. 

 
 I perioden fra og med ibrugtagningstidspunktet, jf. OPP-aftalens pkt. 4.3, skal dato-

en, medmindre andet er aftalt, ligge ikke tidligere end 3 måneder efter datoen for af-
sendelsen af varslet. 

 
 [Bestiller] har ikke ret til at ophæve OPP-aftalen i perioden fra afsendelsen af Vars-

let om overdragelse og frem til Overdragelsesdatoen. 
 
5.2 En overdragelse af OPP-aftalen i henhold til Varslet om overdragelse får kun virk-

ning, såfremt Bestiller giver skriftligt samtykke til overdragelsen i overensstemmel-
se med pkt. 5.4. Financieren skal snarest muligt give Bestiller alle de oplysninger og 
al den dokumentation, som Bestiller med rimelighed kan kræve med henblik på at 
kunne vurdere, hvorvidt Bestiller skal give dette samtykke.  

 
5.3 Bestiller kan kun nægte at give samtykke til en overdragelse af OPP-aftalen, hvis 

Financieren ikke i rimeligt omfang og til Bestillers tilfredsstillelse har formået at til-
vejebringe oplysninger, jf. pkt. 5.2, som dokumenterer, at: 

 
 (a) Stedfortræderen har retsevne til at indtræde som part i OPP-aftalen og op-

fylde forpligtelserne i henhold til OPP-aftalen, 
  
 (b) den tekniske kompetence og økonomiske situation samt de tekniske og øko-

nomiske ressourcer, der er tilgængelige for Stedfortræderen, er tilstrækkeli-
ge til at opfylde forpligtelserne i henhold til OPP-aftalen, og 

 
 (c) ejerandelene i Stedfortræderens selskab eller den bestemmende indflydelse 

på Stedfortræderens virksomhed tilhører personer, som er uafhængige af, og 
som ikke har forbindelse til, OPP-selskabet og/eller nogen af OPP-
selskabets nærtstående i aktieselskabslovens forstand. 

 
5.4 Bestiller varsler Financieren om, hvorvidt Bestiller giver sit samtykke til overdra-

gelsen, inden 10 Arbejdsdage efter tidspunktet for 
 
 (i) modtagelsen af Varslet om overdragelse i henhold til pkt. 5.1, og 
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 (ii) modtagelsen af de krævede oplysninger i henhold til pkt. 5.2 og 5.3, 
 
 afhængig af, hvilket af disse tidspunkter, der ligger senest. 
 
 Hvis meddelelse om samtykke ikke gives rettidigt, udskydes den foreslåede Over-

dragelsesdato tilsvarende. Financieren kan imidlertid give Bestiller skriftlig medde-
lelse om, at meddelelse om samtykke ikke er givet rettidigt, hvorfor Financieren an-
ser samtykket for at være modtaget, medmindre Bestiller inden 5 Arbejdsdage giver 
Financieren varsel om, at der ikke gives samtykke. Hvis Bestiller ikke giver dette 
varsel inden 5 Arbejdsdage, kan Financieren anse samtykket til overdragelsen for at 
være modtaget ved udløbet af denne frist. 

 
5.5 Hvis Bestiller benytter sig af sin ret til at nægte at give samtykke til en foreslået 

overdragelse af OPP-aftalen, skal dette ikke hindre Financieren i at give et eller flere 
efterfølgende varsler om overdragelse i henhold til pkt. 5.1. 

 
5.6 Såfremt Bestiller giver samtykke til overdragelse af OPP-aftalen, indtræder Stedfor-

træderen som part i OPP-aftalen fra den foreslåede Overdragelsesdato. 
 
 Med virkning fra Overdragelsesdatoen er OPP-selskabet ikke længere part i OPP-

aftalen og frigøres fra alle forpligtelser, der herefter måtte opstå i henhold til OPP-
aftalen. I stedet overtager Stedfortræderen alle OPP-selskabets rettigheder og for-
pligtelser i henhold til OPP-aftalen pr. Overdragelsesdatoen. 

 
 OPP-selskabet forbliver solidarisk ansvarlig med Stedfortræderen for ethvert af Be-

stillers krav i henhold til OPP-aftalen, som er opstået før Overdragelsesdatoen. 
 
 Hvis Overdragelsesdatoen indtræder i løbet af en Indtrædelsesperiode, anses denne 

for at være bragt til ophør på Overdragelsesdatoen. Endvidere bortfalder Repræsen-
tantens forpligtelser i henhold til et eventuelt Løfte om indtrædelse med virkning fra 
Overdragelsesdatoen. 

 
5.7 Bestiller, OPP-selskabet og Stedfortræderen indgår forud for den foreslåede over-

dragelsesdato en overdragelsesaftale og enhver anden nødvendig aftale, herunder en 
trepartsaftale på vilkår svarende til Aftalen.  

 
 Såfremt OPP-selskabet på tidspunktet for indgåelse af overdragelsesaftalen er gået 

konkurs eller af andre grunde ikke har rådighed over sit bo, og OPP-selskabets bo 
ikke er indtrådt i OPP-aftalen, skal Bestiller ophæve OPP-aftalen over for OPP-
selskabet, og der indgås en aftale mellem Bestiller og Stedfortræderen, der sikrer 
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samme retsstilling for Bestiller, Stedfortræderen og Financieren, som hvis OPP-
selskabet havde overdraget OPP-aftalen til Stedfortræderen. 

 
5.8 Hvis Financieren ved ordinært udløb af Indtrædelsesperioden er i reelle forhandlin-

ger med en Stedfortræder, som allerede er godkendt af Bestiller i henhold til pkt. 
5.2, kan Bestiller give samtykke til en forlængelse af Indtrædelsesperioden. Et så-
dant samtykke skal gives uden unødigt ophold, medmindre der foreligger en saglig 
grund til at nægte samtykke. 

 
 
6. BESTILLERS RETTIGHEDER 

6.1 Hverken Låneaftalen, Aftalen eller nogen anden aftale mellem nogle af parterne i 
denne aftale har indvirkning på Bestillers rettigheder i henhold til OPP-aftalen, så-
fremt det modsatte ikke er bestemt. 

 
6.2 I Indtrædelsesperioden kan Bestiller påberåbe sig alle rettigheder, jf. OPP-aftalen, 

herunder retten til kontraktophævelse, hvis vilkårene for ophævelse er opfyldt i for-
hold til OPP-selskabet og Financieren, dog med de begrænsninger der følger af pkt. 
4.1, 4. punktum, og pkt. 6.4.  

  
6.3 Efter Overdragelsesdatoen vil Bestiller kunne påberåbe sig alle rettigheder jf. OPP-

aftalen, herunder retten til kontraktophævelse, hvis vilkårene for ophævelse er op-
fyldt i forhold til Stedfortræderen, dog med de begrænsninger der følger af pkt. 6.5. 

 
6.4 I løbet af en Indtrædelsesperiode må de ophævelsesgrunde, der måtte være gjort 

gældende inden Indtrædelsesperioden, eller som ville kunne gøres gældende som 
følge af misligholdelse, der har fundet sted inden Indtrædelsesperioden, ikke kunne 
påberåbes af Bestiller, og misligholdelse fra OPP-selskabets side, der har fundet 
sted inden Indtrædelsesperioden, og som ikke kan afhjælpes, anses ikke som mislig-
holdelse fra Repræsentantens side. 

 
6.5 Efter Overdragelsesdatoen må de ophævelsesgrunde, der måtte være gjort gældende 

inden Overdragelsesdatoen, eller som ville kunne gøres gældende som følge af mis-
ligholdelse, der har fundet sted inden Overdragelsesdatoen, ikke kunne påberåbes af 
Bestiller i forhold til Stedfortræderen, og misligholdelse fra OPP-selskabets side, 
der har fundet sted inden Overdragelsesdatoen, og som ikke kan afhjælpes, anses 
ikke som misligholdelse fra Stedfortræderens side. 
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7. OVERDRAGELSE AF AFTALEN 

7.1 Financierens rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen kan kun overdrages 
under forudsætning af, at overdragelsen sker sideløbende med Financierens over-
dragelse af sine rettigheder i henhold til Låneaftalen, individuelt eller kollektivt. 

 
7.2 Overdragelse af Financierens rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen forud-

sætter endvidere samtykke fra Bestiller og OPP-selskabet. Samtykke må ikke næg-
tes uden rimelig grund. 

 
7.3 For så vidt angår Bestillers ret til overdragelse, finder OPP-aftalens pkt. 8.2 tilsva-

rende anvendelse. 
 
 
8. MEDDELELSER 

8.1 Alle meddelelser eller påkrav i tilknytning til Aftalen skal være skriftlige og skal 
sendes pr. brev eller telefax. Hvis meddelelser sendes pr. telefax, skal de bekræftes 
pr. brev, hvis modtageren anmoder herom. 

 
8.2 Meddelelser skal sendes til nedenstående adresser: 
 
  (i)  Bestiller: 
 
    [Navn] 
    [Adresse] 
    Telefax: [xx xx xx xx] 
    Att.: [stilling/navn] 
 
  (ii) OPP-selskabet: 
 
    [Navn] 
    [Adresse] 
    Telefax: [xx xx xx xx] 
    Att.: [stilling/navn] 
 
  (iii) Financieren v/Agenten: 
 
    [Navn] 
    [Adresse] 
    Telefax: [xx xx xx xx] 
    Att.: [stilling/navn] 
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 eller til anden adresse, som parterne skriftligt måtte give meddelelse om. 
 
8.3 Alle meddelelser eller påkrav fra Bestiller, som rettes til Agenten i forbindelse med 

nærværende aftale, anses for bindende for Financieren på samme måde, som hvis 
Financieren selv havde modtaget den pågældende meddelelse eller det pågældende 
påkrav. Alle meddelelser eller påkrav fra Agenten, som rettes til Bestiller i forbin-
delse med nærværende aftale, anses for at være afsendt af Financieren. [De långive-
re, der i Aftalen samlet betegnes Financieren, kan ikke gøre deres rettigheder i hen-
hold til Aftalen gældende individuelt med undtagelse af bestemmelserne i afsnit 7.] 

 
8.4 Financieren kan med 10 Arbejdsdages skriftligt varsel til Bestiller udpege en ny 

Agent. 
 
 
9. LOVVALG, JURISDIKTION OG TVISTER 

9.1 Retsforholdet mellem parterne afgøres efter dansk ret. 
 
9.2 Enhver tvist mellem parterne, som måtte opstå i forbindelse med eller som et resul-

tat af Aftalen, og som ikke løses i mindelighed, afgøres ved voldgift, jf. OPP-
aftalens pkt. [nr.]. 

 
9.3 En tvist efter Aftalens pkt. 9.2 kan, hvis Bestiller ønsker det, kumuleres med tvister, 

der måtte opstå i forbindelse med eller som et resultat af OPP-aftalen, jf. OPP-
aftalens pkt. [nr.]. 

 
9.4 Aftalen er udfærdiget i tre (3) originale eksemplarer, hvoraf Bestiller, OPP-selskabet 

og Agenten, hver især har fået udleveret et eksemplar. 
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10. UNDERSKRIFTER 

 
[Sted], [dato] 
 
[Bestiller] [OPP-selskabet] 
 
 
      
  
[Navn]   [Navn] 
[Stilling]   [Stilling] 
 
 
 
Financieren 
 
[Långiver 1]  [Evt. långiver 2 etc.] 
 
 
      
 
[Navn]   [Navn] 
[Stilling]   [Stilling] 
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