Handelsbetingelser ved formidling af salg
Foreninger

Ved igangsættelse af formidling af salg godkender Foreningen samtidigt følgende handelsbetingelser med:
SHARED BY LP ApS
Dalstrøget 16
DK – 2870 Dyssegård
CVR-nr: 35842411
I det følgende kaldet SHARED BY LP
Pkt. 1. Generelt.
Definitioner:
Kontaktperson:
Henviser til den fysiske person der er udpeget til at være kontaktperson mellem Foreningen og SHARED BY LP. Kontaktpersonen
hæfter ikke personligt for nogle forhold i denne kontrakt.
Salgsgruppen:
Henviser til medlemmerne af foreningen, og disses forældre, der skal hjælpe med at sælge SHARED BY LP’s produkter. Der kan godt
forekomme flere salgsgrupper i en forening.
Slutbrugeren:
Henviser til personer, som afgiver bestilling til Salgsgruppen, og som er bruger af SHARED BY LP’s produkter. Vedkommende indgår
i et aftaleforhold med SHARED BY LP som forbruger der indkøber et produkt af en erhvervsdrivende.
SHARED BY LP og Foreningen etablerer et samarbejde omkring salg af en række nærmere definerede produkter i en tidsbegrænset
periode, således at SHARED BY LP indkøber og leverer produkterne, og Foreningen gennem Salgsgruppen etablerer kontakten til
interesserede købere.
Der indgås herefter en aftale direkte mellem køberne og SHARED BY LP, hvilket betyder at SHARED BY LP afholder alle forpligtelser
overfor slutbrugeren. Foreningen modtager en provision for hver solgt pakke.
Pkt. 2. SHARED BY LP’s forpligtelser
SHARED BY LP forpligter sig til
•
at fremsende plan for salgsforløbet indeholdende salgsperiode (perioden salget til slutbrugerne skal ske), bestillingsdato,
betalingsdato samt forventet leveringsdato og dato for udbetaling af provision
•
at levere markedsføringsmateriale, vareprøver m.v.
•
at fremsende oversigt af den samlede bestilling til kontaktpersonen (som er en opsummering af de online bestillinger, der
er afgivet separat af medlemmerne af Salgsgruppen), så den kan anvendes til validering af den samlede bestilling til
SHARED BY LP.
•
at bekræfte den samlede bestilling over for kontaktpersonen indenfor en frist på tre (3) hverdage fra seneste
bestillingsdato.
•
at afsende produkterne i henhold til bestillingen til Foreningen senest fem (5) hverdage efter modtagelse af betalingen
(betalingsdato fastsættes af SHARED BY LP).
•
at afregne provision til Foreningen senest tredive (30) dage efter at Foreningen har modtaget de bestilte produkter.
Pkt. 3. Foreningens forpligtelser
Foreningen forpligter sig til:
•
at udpege en kontaktperson per Salgsgruppe, som har kontakten til SHARED BY LP.
•
at virke aktivt for at øge salget af SHARED BY LP’s produkter.

•
•
•

at bekræfte den samlede bestilling senest fem (5) dage efter modtagelse af samlet bestilling fra SHARED BY LP (den
samlede bestilling er en opsummering af de online bestillinger, der er afgivet separat af medlemmerne af Salgsgruppen).
at indbetale beløbet for den samlede bestilling senest på betalingsdatoen.
at påtage sig samlet modtagelse af de købte produkter og udlevering af disse til medlemmerne af Salgsgruppen for videre
distribution til Slutbrugeren. Levering til Slutbrugeren skal ske SENEST fjorten (14) dage efter modtagelse af produkterne.

Pkt. 4. Aftaleindgåelse
Det præciseres, at aftaler indgås mellem SHARED BY LP og slutbrugerne, og at Foreningen ikke kan indgå aftaler på SHARED BY LP’s
vegne. Dette betyder bl.a., at prisen for produktpakkerne fastsat af SHARED BY LP ikke må afviges.
Pkt. 5 Kontaktperson
Kontaktpersonen skal være myndig, og fungere som bindeled mellem Foreningen og SHARED BY LP samt agere som formidler af
information overfor medlemmerne af Salgsgruppen. Endvidere skal vedkommende være indforstået med og have kendskab til
vilkårene i denne aftale.
Kontaktpersonens kontaktinformationer vil blive gemt og SHARED BY LP forbeholder sig ret til at kommunikere direkte med
vedkommende medmindre kontaktpersonen frabeder sig dette skriftligt.
Pkt. 6. Levering og returnering af promotionkasser
Promotionkasser indeholdende salgsmateriale og vareprøver leveres fragtfrit af SHARED BY LP til én (1) adresse angivet af
kontaktpersonen, når en aftale om et salgsforløb er indgået.
Senest ti (10) hverdage efter modtagelse af produkterne forpligter Foreningen sig til at returnere promotionkasser indeholdende
vareprøver i god og ikke væsentligt forandret stand i forhold til da de blev leveret. Returnering skal ske i en beskyttende
emballage/kasse per efterkrav efter anvisning af SHARED BY LP (SHARED BY LP dækker således forsendelsesomkostningen).
Pkt. 7. Bestilling af produkter
Inden udløb af salgsperioden indtaster samtlige medlemmer af Salgsgruppen deres individuelle bestilling online via SHARED BY LP’s
hjemmeside. Det opsummeres til en samlet bestilling for Foreningen, som fremsendes til Kontaktperson for bekræftelse. For at
opnå rettidig levering skal bekræftelsen være afgivet senest på den dato, der særskilt er aftalt mellem parterne.
Ved eventuelle fejl i forbindelse med afgivelse af bestillingen dækker SHARED BY LP ikke påløbne fragtomkostninger, medmindre
fejlen er at placere hos SHARED BY LP. Dermed vil ekstraomkostninger blive fratrukket provisionsbeløbet til Foreningen.
Pkt. 8. Levering og fragt
SHARED BY LP bestræber sig på at levere de bestilte produkter til aftalte dato. Skulle det mod forventning ikke være muligt at
overholde den aftalte dato for levering, forpligter SHARED BY LP sig til at meddele nyt forventet leveringstidspunkt.
Kontaktpersonen skal i forbindelse med bestillingen informere SHARED BY LP om hvilken adresse produkterne skal leveres til og har
ansvaret for at denne adresse er korrekt. Ekstraomkostninger som et resultat af fejl i den oplyste adresse vil blive fratrukket
provisionsbeløbet til Foreningen.
For levering af produkterne til Foreningen vil der blive pålagt et fragtgebyr. Fragtgebyret afhænger af den volumen som bestilles,
samt hvor I landet leveringen skal ske. Typisk vil gebyret ligge på mellem 300 kr. og 900 kr. alt afhængig volumen og
leveringssted. Fragtprisen fratrækkes provisionsbeløbet til Foreningen.
SHARED BY LP har ingen fortjeneste på fragten, hvilket betyder, at de faktiske fragtomkostninger blot videreføres til Foreningen.
Pkt. 9. Kontrol af leverancen
Indenfor fire (4) hverdage fra modtagelse af leverancen skal Foreningen sikre, at leverancen stemmer overens med bestillingen.
Hvis de modtagne produkter indeholder synlige fejl eller afviger i forhold til bestillingen skal der omgående reklameres over
produkterne/leverancen til SHARED BY LP, dog senest fire (4) hverdage efter modtagelse af leverancen.

Pkt. 10. Pris og betalingsbetingelser
I forbindelse med fastlæggelse af det samlede salgsforløb vil Kontaktpersonen modtage en betalingsdato, hvor overførelsen skal
ske til SHARED BY LP’s konto i Danske Bank:
Reg. nr: 3409
Konto nr: 3409164048
Foreningens navn skal angives i forbindelse med indbetalingen.
Betalingsdatoen kan i visse tilfælde forskydes som følge af forløbet, men betalingen vil altid skulle være gennemført inden SHARED
BY LP afsender produkterne.
Pkt. 11. Provision
Foreningen modtager halvtreds (50) DKK for hvert salg af SHARED BY LP’s produktpakker til en pris af tohundrede (200) DKK inkl.
moms per pakke.
Det aftales specifikt mellem SHARED BY LP og Foreningen om:
1. Foreningen udsteder en faktura svarende til tilgodehavende provision, og såfremt Foreningen er momspligtig pålægges
moms provisionsbeløbet.
2. SHARED BY LP overfører provisionsbeløbet til Foreningen og inden underskrives en formidlingsaftale som grundlag for
udbetalingen. Foreningen forpligter sig til at oplyse SHARED BY LP om de er momspligtige.
Provisionen vil blive overført til Foreningens konto senest tredive (30) dage efter modtagelse af produkterne.
Pkt. 12. Ophævelse af salgsforløbet
SHARED BY LP forholder sig retten til at ophæve salgsforløbet uden varsel og med omgående virkning hvis Foreningen tilsidesætter
dennes forpligtigelser i henhold til aftalen.
Pkt. 13. Øvrigt
Eventuelle ændringer og/eller tillæg til disse handelsbetingelser skal, for at være bindende, være godkendt af begge parter.
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