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Få svar på de mange spørgsmål i forbindelse med at udforme, håndtere og håndhæve konkurrence- og
kundeklausuler. Bogen indeholder en samlet beskrivelse af, hvad en medarbejder i konkurrencemæssig
henseende må og ikke må i forhold til arbejdsgiveren - både med og uden særlig aftale. Bogen giver en
praktisk og anvendelig gennemgang af reglerne, der sætter særligt fokus på de aftalte konkurrence- og
kundeklausuler – både de, der er omfattet af funktionærlovens regler, og de, der er omfattet af lov om
ansættelsesklausuler – men også loyalitetsforpligtelsen i ansættelsesforholdet og begrænsningerne i
markedsføringsloven beskrives. Bogen beskriver desuden den relevante retspraksis på området og indeholder
et fyldigt domsregister.
I Danmark er der i funktionærloven opstillet regler for henholdsvis konkurrenceklausuler og kundeklausuler.
Spring til indhold BILAG 1 Funktionærlovens §§ 18 og 18a § 18. Vi står klar med hjælp og rådgivning, så.
â€¢ Brudte konkurrence- og kundeklausuler. Advokathuset Bredgade rådgiver virksomheder og private med
fokus på behov og omkostninger PACTUM Advokatfirma er specialiseret i at bistå danske virksomheder med
at indgå aftaler med kunder, leverandører, partnere og investorer i ind- og udland. Sager for erhvervslivet: â€¢
Overvågningsopgaver. Skab dit eget netværk, del erfaringer, modtag oplysninger og råd om dine rettigheder i

forhold til det offentlige. Sager for erhvervslivet: â€¢ Overvågningsopgaver. Søg på speciale, sektorområde
eller årstal. Vi er eksperter i din løn, pension og overenskomst. Skab dit eget netværk, del erfaringer, modtag
oplysninger og råd om dine rettigheder i forhold til det offentlige. Vi er eksperter i din løn, pension og
overenskomst. I Danmark er der i funktionærloven opstillet regler for henholdsvis konkurrenceklausuler og
kundeklausuler. Aftaleretten er en helt grundlæggende juridisk diciplin, som udgør fundamentet for stort al
anden erhvervsret. Se indholdskrav her og få 3 tilbud på en tilpasset kontrakt. Læs mere om dem og NDA's
her.

