
SKAL VI LEJE –
OG SKAL DET VÆRE  
HJEMME HOS DINE  
MEDARBEJDERE?

LEJ MØBLERNE TIL DINE MEDARBEJDERES HJEMMEKONTOR. Hvad enten det er midler-
tidigt eller permanent, kan det være fordelagtigt for din virksomhed at sørge for en 
ergono- misk og effektiv indretning af hjemmearbejdspladser. Det er jo de samme regler 
og ansvar,  der gælder for arbejdsmiljøet derhjemme som på arbejdspladsen, og med 
stole og hæve-/  sænkeborde, som sikrer gode arbejdsstillinger, forebygger du problemer 
med arbejdsskader.  En lejeaftale er god økonomi, og tager du os med på råd, kan vi 
sammensætte løsninger, der  både består af nye møbler og brugte møbler, der er så gode 
som nye – et godt signal i en  grøn omstilling.
Ring og lad os få en snak om mulighederne.

Så er du på den grønne gren med nye og brugte
kontormøbler.  Køb – eller lej i 3 mdr. eller længere.

Bruttolønsordning (medarbejder finansieret før skat): Skat har IKKE givet bindende  
tilsagn til denne ordning. Der arbejdes på sagen. jkOffice anbefaler en lejeløsning
indtil endeligt tilsagn fra Skat foreligger.
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KORT OM JKOFFICE
jkOffice tilbyder nye klimavenlige kontormøbler og brugt kontormøbler, suppleret med verdenskendte
designklassikere med en 100% bæredygtig historie. Vi er eksperter i at levere nye og brugte kontormøbler,  
samt opkøbe brugte møbler, herunder upcycling af kontormøbler, som trænger til det, f.eks. i form af en  
ompolstring eller en ny bordplade på et brugt hæve-/sænkestel. På den måde får du god kvalitet til den  
bedste pris, samtidig med at der tænkes på miljøet. Derudover bidrager du til at opfylde blandt andet  
verdensmål nr. 12.

ARBEJDSMILJØLOVEN GÆLDER OGSÅ PÅ HJEMMEKONTORET
Er en medarbejder blevet bedt om at arbejde hjemmefra min. 1 dag om ugen i en længere periode, gælder
de
samme krav til indretningen i hjemmet som på virksomheden. Herunder:
• Arbejdsbordet skal let kunne tilpasses brugeren og der skal være god plads til benene under bordet.
• Kontorstolen skal være ergonomisk og kunne tilpasses brugeren.
• Belysningen skal være tilstrækkelig til arbejdets omfang og hverken belysning eller andre 

lyskilder må  blænde eller reflekteres.
• Arbejdspladsvurderingen (APV) vil også omfatte hjemmekontoret.
• Ansvaret for dette pålægges arbejdsgiver.

Når du arbejder ved en ergonomisk arbejdsstation minimerer du risikoen for smerter og gener efter 
forkerte  arbejdsstillinger, da møblerne indgyder til variation af arbejdsstillinger. Samtidig minimeres 
risikoen for at blive  ramt at livsstilssygdomme. En korrekt arbejdsbelysning mindsker refleksion som kan 
føre til hovedpine mv.
Når du arbejder ved en ordentlig arbejdsstation øges produktiviteten.

I JKHOMEOFFICE TILBYDER VI 4 KONCEPTER MED FOKUS PÅ BÆRE-
DYGTIGHED HELE VEJEN RUNDT.
• Mulighed for at vælge brugte kontormøbler.
• Bæredygtige aspekter ved alle nye møbler (lokal produktion, FSC certificeret træ, genbrugsplast mv).
• Leje i en afgrænset periode.
• Køb med mulighed for tilbagekøbsaftale.
• Recirkulering af møbler, mindsker CO2 belastningen for hver gang møblerne går i cirkulation.

DE 4 JKHOMEOFFICE KONCEPTER
• Korttidsleje/Langtidsleje – Virksomheden lejer kontormøbler og låner dem ud til medarbejderne.
• Firmakøb - Virksomheden køber møbler og låner dem ud til medarbejderne.
• Medarbejderkøb - Med udgangspunkt i en aftalt rabatsats til virksomhedens medarbejdere 

tilbydes et  priskatalog.
• Bruttolønsordning. Virksomheden køber/lejer. Medarbejderen finansierer ved kontantlønnedgang FØR 

skat. ENDNU IKKE ENDELIGT TILSAGN (BINDENDE SVAR) FRA SKATTEMYNDIGHEDERNE.
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KORTTIDSLEJE/LANGTIDSLEJE – VIRKSOMHEDEN LEJER KONTORMØBLER OG LÅNER  DEM 
UD TIL MEDARBEJDERNE
En bæredygtig løsning, der som udgangspunkt ikke koster noget for medarbejdere. Virksomheden lejer 
mø- blerne i en periode på min. 3 måneder med 1 måneds opsigelsesfrist. Vi leverer direkte til hver 
enkelt medar- bejder, og afhenter ved lejeperiodens ophør.
Korttidsleje/Langtidsleje er en fleksibel ordning, hvor perioden kan forlænges efter de første 3 måneder. 
Samt  mulighed for at møblerne kan frikøbes, eller overgå til en bruttolønsordning.
Når I vælger at leje møbler, så har I indledningsvis taget stilling til hvad der skal ske med møblerne når 
jeres  behov for dem ophører. Nemlig at de skal gå i cirkulation og at andre skal have glæde af dem 
herefter. jk- Office er en ideel samarbejdspartner også på denne del, da vi har de rette kanaler til at 
afsætte de brugte  møbler i en ny lejeperiode eller i salg.

FORDELE OG FAKTAIFT. LEJE
• jkOffice varetager registrering og løbende overblik over alt lejet inventar.
• Virksomheden sikrer at medarbejdernes hjemmekontor lever op til arbejdsmiljøstyrelsens krav.
• Et skattefrit gode som kan tilbydes medarbejdere med hjemmearbejdsplads, forudsat at sættet har 

samme  standard som på den faste arbejdsplads.
• Alle løsninger som vi tilbyder kan leveres under den skattemæssige bagatelgrænse for 

arbejdsrelaterede  personalegoder.
• Som udgangspunkt gratis for medarbejderne.
• Leveres/afhentes på hjemmeadressen, samt fleksibilitet ved medarbejders jobskifte.
• Mulighed for frikøb til favorable priser.

FIRMAKØB - VIRKSOMHEDEN KØBER MØBLER OG LÅNER DEM UD TIL MEDARBEJDERNE
En aftale om Firmakøb kan finansieres. Denne aftale er som udgangspunkt omkostningsfri for medarbe-
jderne, som låner møblerne af virksomheden til en hjemmearbejdsplads.
jkOffice tilbyder en tilbagekøbsaftale. Vælger du at indgå en aftale med jkOffice om tilbagekøb, har du 
taget  en grøn beslutning om hvad der skal ske med møblerne, når en medarbejder skifter job, eller ikke 
længere har  behovet.

FORDELE OG FAKTA IFT. FIRMAKØB
• jkOffice varetager registrering og løbende overblik over alt lejet inventar.
• Virksomheden sikrer at medarbejdernes hjemmekontor lever op til arbejdsmiljøstyrelsens krav.
• Et skattefrit gode som kan tilbydes medarbejdere med hjemmearbejdsplads, forudsat at sættet har 

samme  standard som på den faste arbejdsplads.
• Alle løsninger som vi tilbyder kan leveres under den skattemæssige bagatelgrænse for 

arbejdsrelaterede  personalegoder.
• Som udgangspunkt gratis for medarbejderne.

• Leveres/afhentes på hjemmeadressen, samt fleksibilitet ved medarbejders jobskifte.
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MEDARBEJDERKØB – MED UDGANGSPUNKT I EN AFTALT RABATSATS TIL VIRKSOM-
HEDENS MEDARBEJDERE TILBYDES ET PRISKATALOG.
jkOffice tilbyder et priskatalog til medarbejderne med aftalte favorable priser. Typisk vil der indgå 
brugte mø- bler i det tilbudte priskatalog.

FORDELE OG FAKTA IFT. MEDARBEJDERKØB.
• Attraktive priser på medarbejderkøb.
• Ingen restriktioner ift. virksomhedens øvrige standard.
• Minimal administration for virksomheden.

BRUTTONLØNSORDNING - VIRKSOMHEDEN KØBER/LEJER. MEDARBEJDEREN FINANSIERER
(KONTANTLØNNEDGANG) FØR SKAT.
ENDNU IKKE ENDELIGT TILSAGN (BINDENDE SVAR) FRA SKATTTEMYNDIGHEDERNE
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