AFTALEGRUNDLAG VEDRØRENDE
BRUG AF DARE2DEVELOP
1.

begrænset til; krig, krigslignende situationer, brand,
naturkatastrofer, strejker, lockout, eksport- eller importforbud,
embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra
underleverandører, mangel på energi eller transportmuligheder,
samt kritisk sygdom eller dødsfald blandt nøglepersoner

Aftalens parter:

Der er mellem Dare2Develop, CVR nr. 33010893 (Sælger) og [indsæt
virksomhedsnavn], CVR nr. [indsæt CVR nr.] (Køber) indgået
nærværende aftale.

2.

Aftalens genstand:

Sælger forpligter sig til, at afholde de workshops, der fremgår af
Sælgers standardpakke.
Køber og Sælger er enige om, at Sælger forpligter sig til, at afholde det
mellem parterne aftalte antal workshops inden for en periode på tre
måneder – regnet fra datoen for denne aftales underskrift.

3.

Tilkøb af ydelser udover standardpakken:

Det er muligt for at tilkøbe tillægsydelser, der ikke fremgår af
standardpakken. Såfremt Køberen ønsker at tilkøbe disse ydelser,
aftales dette særskilt mellem parterne.
Ved tilkøb af tillægsydelser gælder de samme betalingsbetingelser, som
gør sig gældende for standardpakken, jf. denne aftales punkt 4.
De enkelte tillægsydelser fremgår af Sælgers hjemmeside.

4.

Vederlagets størrelse og betalingsbetingelser

Parterne er enige om, at vederlaget for en workshop/modulforløb svarer
til kr. [indsæt beløb]. Ved køb af flere workshops kan der indrømmes
Køberen en kvantumrabat.
Tillægsydelsernes priser fremgår af særskilt bilag til nærværende aftale.
Alle priser er angivet eksklusiv moms.
Købes der flere workshops er parterne enige om, at der indgås en
særskilt aftale om tidspunktet for afholdelse af de enkelte
workshops/modulforløb. Parterne er endvidere enige om, at ved køb af
flere workshops/modulforløb, er Sælger ikke bundet af den i punkt 2
fastsatte tidsfrist på tre måneder.
Parterne er enige om, at Køber forpligter sig til, at erlægge 25 % af
vederlaget i forbindelse med indgåelse af denne aftale. Sælger udsteder
en faktura til Køber på den første rate. Køberen indrømmes en kredittid
på netto 15 dage.
Det resterende beløb erlægges efter afholdelsen af de
workshops/modulforløb, der fremgår af standardpakken.

Sælger er berettiget til at aflyse aflysningen af workshops/modulforløb
den at dette kan betegnes som misligholdelse fra Sælgers, såfremt
følgende gør sig gældende:
Køber systematisk forhindre Sælger i at leverer de ydelser, der
fremgår af punkt 2 og 3 i nærværende aftale.
Der indtræder force majeure forhold, der har en varighed ud over
60 dage.

7.

Kompensation og ansvarsbegrænsning

Såfremt Sælger er nødt til at aflyse workshops/modulforløb grundet
forhold, der kan tilskrives Køberens handling eller undladelse, er
Sælger berettiget til at kræve sit tilgodehavende for endnu ikke afholdte
workshops/modulforløb og tillægsydelser fra Køberen.
Såfremt Sælger gør sig gældende i misligholdelse er Køber uberettiget
at kræve kompensation, der overstiger det allerede erlagte vederlag på
25 %, jf. punkt 4. De 25 % kan dog kun, såfremt der mellem parterne er
indgået aftale om afholdelse af flere workshops/modulforløb, beregnes
som 25 % af vederlaget for endnu ikke afholdte workshops/modulforløb
og tillægsydelser.

8.

Opsigelse

Nærværende aftale kan opsiges af Køberen med 30 dages varsel. I
tilfælde af opsigelse, at Sælger dog berettiget til at beholde de 25 % af
vederlaget, jf. punkt 4.
Enhver opsigelse skal afgives skriftligt.

9.

Konkurs, betalingsstandsning, mv.

Såfremt Køber går i betalingsstandsning, går konkurs, indleder
forhandling med kreditorer om akkord eller boet tages under behandling
som gældsfragåelsesbo eller moratorieordning, tilkommer der ved
denne konstatering efter påkrav fra Sælger betaling af vederlaget i
henhold til indgåede aftale.

10. Tvister og værneting

Hvis der indgås aftale om flere workshops/modulforløb, faktureres
disse løbende efterhånden som de bliver afviklet.

Der er mellem parterne enighed om, at enhver tvist, som måtte
udspringe af nærværende aftale mellem parterne, er underlagt dansk ret
og skal løses ved de almindelige domstole.

Ved for sen betaling er Sælger berettiget til at tilskrive en morarente på
2,5 % per måned af det til enhver tid tilgodehavende, der måtte være
forfalden.

Parterne er enige om, at enhver tvist skal anlægges ved Byretten i
Aalborg, Badehusvej 17, 9000 Aalborg.

5.

11. Forretningsbetingelsernes gyldighed

Øvrige omkostninger

Ud over de vederlag, der fremgår af punkt 4 ovenfor, er Sælger
berettiget til at kræve rimelige omkostninger dækket: transport,
lokaleudgifter og logi, i det omfang Sælger skønner det påkrævet.
Parterne er dog enige om, at Køber kan påtage sig forpligtelserne
lokaleomkostninger – herunder at stille egne lokaler til rådighed for
afholdelse af de i punkt 2 og 3 anførte ydelser.
Det er dog en forudsætning, at Sælger kan godkende de af Køber
anviste lokaler – herunder at lokalerne har det fornødne AV-udstyr mv.,
der er påkrævet for at kunne afholde workshops/modulforløb.

6.

Udskydelse eller aflysning

Parterne er enige om, at Sælger kan udskyde afholdelsen af
workshops/modulforløb uden at dette kan betegnes som misligholdelse
fra Sælgers side, såfremt følgende gør sig gældende:
Sælger er forhindret i at afholde workshop/modulforløb grundet
sygdom, når sygdommens varighed ikke overstiger 30 på
hinanden følgende dage.
Køber ikke har anskaffet det fornødne lokale (såfremt Køber har
påtaget sig denne forpligtelse)
Der indtræffes forhold, der ikke kan tilskrives hverken Køber eller
Sælger (Force majeure). Force majeure betegnes som, men er ikke

Nærværende aftale udgøre sammen med Sælgers generelle
forretningsbetingelser det samlede aftalegrundlag.
Skulle der være uoverensstemmelse mellem nærværende aftalegrundlag
og de generelle forretningsbetingelser, har nærværende aftalegrundlag
forrang.

12. Andet
Sælger er berettiget til at anvende Køber som reference i
markedsføringsøjemed på Sælgers hjemmeside.

13. Underskrift
Parterne erklærer med deres underskrift, at de har gennemlæst og er
indforstået med ovenstående vilkår for nærværende aftale.
Nærværende aftale er udarbejdet i to enslydende eksemplarer, hvoraf
hver part har fået udleveret et originalt eksemplar i underskreven stand.
Aftalen er indgået:
Sælgers underskrift

AFTALEGRUNDLAG VEDRØRENDE
BRUG AF DARE2DEVELOP
Købers underskrift

