Kontrakt
mellom
Dysleksi Norge (heretter kalt leverandøren)
Org.nr. 971 015 969
Storgata 10 A, 0155 Oslo
22 47 44 50 / post@dys.no
og
Firmanavn/skolens navn: _____________________ (heretter kalt kunden).
Adresse:
_____________________
Organisasjonsnummer: _____________________
Kontaktinformasjon
Kontaktperson
E-post
Telefon
Fakturainformasjon
Navn
Adresse
Postnummer og sted
Fakturaen merkes
E-post
Telefon
Kontaktperson
Beskrivelse av oppdrag
(Beskriv kort ønsket innhold)

Omfang/varighet
Dato
Sted (adresse)
Fra kl.
Til kl.
Pris
10 000 kroner + reise og opphold. Tjenesten er ikke momsbelagt.
Mislighold
Ved mislighold gjelder de alminnelige kontraktsrettslige misligholdsbeføyelser, slik som erstatning, prisavslag,
tilleggslevering, forsinkelsesrenter, heving, mv.
Ved vesentlige eller gjentatte overtredelser av avtalen, kan denne heves med umiddelbar virkning. Før heving
kan skje, må det ha vært gitt et skriftlig varsel uten ugrunnet opphold, med frist til å rette opp forholdet.
Oppsigelse
Avtalen kan sies opp med 1 måneds varsel.

Dersom kunden avlyser kurset etter kontraktsinngåelse må 100% av forhåndsbetalte reise- og oppholdsutgifter
dekkes.
Dersom kunden avlyser kurset senere enn 1 måned før den første kursdagen må 50% av det avtalte beløpet
likevel betales.
Dersom kunden avlyser kurset senere enn 1 uke før den første kursdagen må 100% av det avtalte beløpet
likevel betales.
Force majeure
Dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon som etter vanlige kontraktsrettslige regler må regnes som
force majeure, anses denne avtalen ikke som misligholdt så lenge situasjonen varer. Den berørte parten skal
umiddelbart gi beskjed til den annen part om force majeure situasjonen. Unnlater parten dette, kan han ikke
kreve fritakelse for sine forpliktelser etter avtalen.
Taushetsplikt
Informasjon om den annen part eller den annen parts virksomhet som partene blir kjent med i tilknytning til
denne avtalen, skal ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part.
Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i taushetsbelagt
informasjon.
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger knyttet til en part brukes når de er alminnelig kjent eller er
tilgjengelig andre steder uten at dette skyldes urettmessig opptreden av den annen part eller tredjemann.
Taushetsplikten gjelder ikke når opplysningsplikt følger av lov eller beslutning av domstol.
Taushetsplikten gjelder også etter at denne avtalen er opphørt.
Overdragelse
Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen kan ikke overdras uten den annen parts skriftlige samtykke.
Lovvalg og tvisteløsning
Denne avtalen reguleres av norsk rett.
Partene skal forsøke å løse eventuelle uenigheter i minnelighet. Dersom partene ikke blir enige innen én
måned, kan hver av partene bringe tvisten inn for de alminnelige domstoler, med Oslo som verneting.
Signaturer
For Dysleksi Norge

For kunden

_____________________________

_____________________________

