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Kundeklausul 
 
Når medarbejderen har været ansat i virksomheden i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder 
træder denne kundeklausul i kraft: 
 
I et tidsrum af _____ måneder (maksimalt 12 måneder dog kun maksimalt 6 måneder, såfremt 
medarbejderen er omfattet af en kombineret klausul) regnet fra fratrædelsesdatoen må 
medarbejderen ikke under nogen form (hverken direkte eller indirekte) praktisere som dyrlæge 
hos kunder, som medarbejderen har betjent eller i øvrigt har været i forretningsmæssig 
forbindelse med inden for de sidste 12 måneder før opsigelsestidspunktet. Denne forpligtelse 
gælder uanset årsagen til fratrædelsen.  
 
Virksomheden udleverer i tilknytning til opsigelsen en liste til medarbejderen over de kunder, som 
er omfattet af kundeklausulen. Medarbejderen skal aktivt og i god tro bidrage til udformningen af 
denne kundeliste.  
 
Medarbejderen begrænses ikke i vagtarbejde, hvis medarbejderen ikke har indflydelse på, hvilke 
kunder der betjenes, eller i sin forpligtelse til efter dyrlægeloven at yde den første fornødne hjælp 
til alvorligt tilskadekomne dyr, dyr med smertevoldende sygdomme eller fødselshindringer. 
 
Kundeklausulen omfatter ikke kunder, som medarbejderen under sin ansættelse har tilført 
virksomheden alene i kraft af slægtskab eller personligt bekendtskab, der er uden forbindelse med 
ansættelsen hos arbejdsgiveren. Navnene på undtagne kunder skal fremgå af medarbejderens 
ansættelseskontrakt.  
 
Medarbejderen kompenseres for at have påtaget sig en kundeklausul jf. § 8 og § 9 samt kapitel 5 i 
lov om ansættelsesklausuler. Den månedlige kompensation udgør _____ % (minimum 40 % ved én 
klausul i seks måneder og minimum 60 % ved én klausul i 12 måneder eller ved kombineret klausul i seks 
måneder) af den samlede løn på fratrædelsestidspunktet, herunder fast løn, tillæg, honorar for 
vagtarbejde, resultatløn, pensionsbidrag og skattemæssig værdi af personalegoder. I perioder inden 
for klausulperioden, hvor medarbejderen har opnået anden passende beskæftigelse, udgør 
kompensationen dog _____ % (minimum 16 % ved én klausul i seks måneder og minimum 24 % ved 
én klausul i 12 måneder eller ved kombineret klausul i seks måneder) af den samlede løn på 
fratrædelsestidspunktet. For de første to måneder betales kompensationen som et engangsbeløb 
ved fratrædelsen og uanset, om medarbejderen får andet passende arbejdet, baseret på de _____ 
% (40, henholdsvis 60 %).  
 
Såfremt medarbejderen overtræder kundeklausulen, ifalder medarbejderen [VALGFRI – foruden 
sædvanligt erstatningsansvar efter dansk ret –] en konventionalbod til virksomheden, hvis størrelse 
udgør det dobbelte af det bruttohonorar, som virksomheden har oppebåret hos den pågældende 
kunde i de foregående 12 måneder regnet fra medarbejderens fratrædelsesdato. Medarbejderen 
betaler konventionalboden kontant, så snart overtrædelse er konstateret ved meddelelse af forbud 
eller påbud, dom, forlig eller på anden måde. Betalingen af konventionalbod berettiger ikke 
medarbejderen til fortsat at arbejde for den pågældende kunde. [OPTION – Konventionalboden 
betales for hver gang, overtrædelse af kundeklausulen finder sted. Såfremt der er tale om en 
vedvarende krænkelse, udløses konventionalboden for hver påbegyndt måned.] 
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Denne aftale er et bilag til ansættelseskontrakten. 
 
 
Dato: _______________________  Dato: _________________________ 
 
 
 
 
___________________________     
    ______________________________ 
Arbejdsgiver       
     Medarbejder 
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