
 

Prisoversigt ByggeBasen pr. 1. oktober 2020 
 
 
 
 
ByggeBasen:  Leverandørens antal varer Årlig driftsafgift Årligt abonnement 

Kun stamoplysninger kr. 2.700,00 kr. 2.090,00 

1 - 10 varer (Grp. 1) kr. 6.080,00 kr. 3.995,00 

11 - 20 varer (Grp. 2) kr. 9.690,00 kr. 5.985,00 

21 - 50 varer (Grp. 3) kr. 13.400,00 kr. 7.865,00 

51 - 200 varer (Grp. 4) kr. 19.510,00 kr. 10.020,00 

201 - 1.000 varer (Grp. 5) kr. 24.400,00 kr. 12.340,00 

1.001 - 5.000 varer (Grp. 6) kr. 31.510,00 kr. 14.400,00 

5.001 – 10.000 varer (Grp. 7) kr. 34.090,00 kr. 16.150,00 

10.001 – 20.000 varer (Grp. 8) kr. 36.240,00 kr. 17.280,00 

20.001 – 30.000 varer (Grp. 9) kr. 41.475,00 kr. 18.460,00 
 
 
Tilslutning til ByggeBasen, kr. 8.990,00 
 

 
Driftsaftalen løber i en periode af 12 måneder og kan opsiges med en måneds varsel til aftalens 
udløb. I modsat fald fornys aftalen automatisk med en ny 12-måneders periode. 

 
Alle priser pristalsreguleres pr. 1. april og 1. oktober, og er ekskl. moms.  

 
Håndteringsafgift 

 
Online rettelser og ændringer i basen er inklusiv ovennævnte priser. Fremsendes disse pr. 
mail betales der en standard håndteringsafgift, som udgør kr. 250,00 pr. opgave pr. 
påbegyndt kvarter.  
 
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte DB-supportkonsulenterne på 
telefon 20 85 88 44 eller via e-mail support@byggebasen.dk. 

 
 
Gratis EDI med ByggeBasen 

 
Som medlem af ByggeBasen er man automatisk tilknyttet EDI og kan ganske gratis modtage 

eksempelvis EDI ordrer og sende fakturaer til alle andre i systemet. Der tilkommer ikke yderligere 

afgifter eller trafikomkostninger. 

 
For enkelte leverandører kan der være tale om, at der skal udføres en særskilt mapning, hvis dit 
format ikke findes i systemet. I sådanne tilfælde vil man altid få et tilbud på denne 
engangsomkostning. 

 
 
Ring 20 85 88 44 og hør nærmere. Så kommer du hurtigt i gang. 
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