Allmänna villkor
Väljer er förening/lag/skola/skolklass nedan gemensamt kallade ”Kunden” att sälja produkter via
Värmlandsboxen AB, nedan kallat VAB, gäller dessa villkor.
Försäljning och distribution av VABs produkter sker genom att Kunden bestämmer sig för att sälja
och beställer ett s.k försäljningspaket. Därefter tar Kunden upp beställningar av VABs produkter
under en överenskommen försäljningstid. Kunden gör en gemensam beställning till VAB enligt
angiven tidsplan som medföljer i försäljningspaketet. VAB skickar beställda produkter till den
kontaktperson som Kunden har utsett. Förutsättning för att sälja VABs produkter är att Kunden
utsett en kontaktperson.
Förtjänst
Kundens förtjänst är skillnaden mellan kundens inköpspris och kundens försäljningspris.
VABs förpliktelser
VAB säljer endast till förening/lag/skola/skolklass. VAB stödjer Kunden under säljperioden och
ersätter eventuella reklamationer, efter prövning. VAB levererar produkter till kontaktperson enligt
tidsplan. Säljer Kunden minst 250 produkter levereras varorna packade per säljare, under detta antal
levereras samtliga produkter till kontaktpersonen som då ansvarar för att fördela ut till rätt säljare.
Kundens förpliktelser
Kunden förbinder sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av VAB i samband med
försäljningspaketet. Kunden skall vara med och bidra till att varumärket och produkternas anseende
behålls och förstärks. Kontaktpersonen skall informera samtliga som är delaktiga i försäljningen av
VABs produkter om innehållet i dessa villkor. Kundens förtjänst skall oavkortat och enbart användas i
den ideella verksamheten.
Krav på kontaktperson
Kontaktpersonen skall vara myndig, minst 20 år, inte vara belastad med betalningsanmärkningar och
acceptera att en kontroll tas. Kontaktpersonen kan inte överlåta sin roll som kontaktperson utan
Kundens och VABs godkännande. Kontaktpersonen och Kunden har delat betalningsansvar gentemot
Värmlandsboxen AB.

Betalningsvillkor
Faktura skickas separat per post/mejl i samband med Kundens slutleverans med en kredit om 14
dagar från leveransdagen. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta, för närvarande 2 % per
påbörjad månad.
Frakt
Försäljningspaketet är fraktfritt.
Leverans av produkter i Karlstad sker vid Matmejeriet. Kontaktperson är ansvarig för att respektive
säljare hämtar sina varor på uppgjort datum och tid. Om säljare inte hämtar sina varor på uppgjord
tid, ansvarar kontaktperson för varorna. Vid leverans till annan ort än Karlstad levereras varor till
uppgjord plats på en avtalad avtalad dag/tid. Om mottagaren inte befinner sig på leveransadressen
för att ta emot slutleverans, alternativt inte svarar på det av kontaktpersonen angivna
telefonnummer och en ny utkörning krävs, skall eventuell extra kostnad för frakt betalas av
kontaktpersonen.
Förvaring
Korvboxarna trivs bäst 4-8 grader, övriga boxar och produkter i rumstemperatur. Kunden ansvarar
för att kylkedjan bibehålls, samt ombeds leverera produkterna till slutkund snarast möjligen.
Lagerhållning kräver tillstånd från Miljöförvaltningen.
Returer
VAB godkänner inga returer.
Den beställningslista som Värmlandsboxen erhållit av kontaktpersonen gäller som slutgiltig
beställning.
Force majeure
VAB ansvarar inte för förseningar av leveranser som påverkas av yttre omständigheter såsom brand,
jordbävning, storm, epidemier etc. VAB har vid sådana tillfällen rätt att senarelägga en leverans upp
till 2 månader, utan extra ersättning för Kunden. Efter 2 månader har Kunden rätt att utan kostnad
avboka en beställd order.

