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Denna mall är framtagen för medlemmar på företagande.se 

 

Uppdragstagare 

Netshirt Group AB 
Storgatan 16 
514 33 Tranemo 
Sverige 
 

Organisationsnummer/Personnummer: 

556852-8730 

Referens: 

Tobias 

Telefon: 

0325-202040 

Uppdragsgivare 

Föreningen 
 

Organisationsnummer/Personnummer:  

 

Referens: 

 

Telefon: 

 

E-post:

 

1. Omfattningen av detta uppdragsavtal 

Netshirt Group skall lägga upp en föreningsbutik åt föreningen med ett sortiment enligt överenskommelse 

mellan bägge parter. Netshirt Group står för allt arbete med att lägga upp ett eget sortiment och skapar en 

egen avdelning åt föreningen på Netshirt.se 

All försäljning utav ert sortiment kommer vara provisionsbaserat och generera en intäkt som ni själva får 

välja. 

Välj 1 av följande 2 alterantiv: 

Provision 5% av varuvärdet (ej fraktkostnader) – Kryssa här____________ 

Vid Provision: Bank________________________ Kontonummer:_____________________________ 

Kickback 10% av varuvärdet (ej fraktkostnader) – Kryssa här____________ 

 

Provision betalas ut 1ggr per år i januari månad. 

Kick back meddelas i januari och kan utnyttjas när som helst. 

2. Villkor för uppdraget 

Detta förväntas från föreningen i motkrav mot att Netshirt Group AB lägger upp en egen webbutiksavdelning: 

- Länka till webbutiksavdelningen på er hemsida 

- Lägg upp vår logga som samarbetspartner på er hemsida 

- Kontaktuppgifter i form av telefonnummer och e-post till ansvarig i föreningen. 

- Ha med en aktiv e-postadress i vårt nyhetsmail 

- Aktivt driva och informera medlemmar i föreningen om föreningsbutiken. 

- Omsätta minst 1000kr/år 

http://www.foretagande.se/
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3. Uppdragets varaktighet 

Tillsvidare: 

Ni skickar bara ett mail eller ringer oss och säger att ni vill avsluta det så gör våra tekniker det inom 1-2 

veckor.  

4. Ersättning för uppdraget 

Netshirt Group AB:s ersättning för att aktivera en shop + lägga upp produkter är 2500kr denna kostnad 

bjuder vi på om punkt 2 efterlevs av föreningen. Om föreningen inte lever upp till punkt 2 kommer vi fakturera 

en årsavgift på 1000kr för omkostnader att driva er föreningsbutik. 

5. Kontaktperson 2 

Eftersom det ibland händer att ansvarig för avtalet slutar inom en förening vill vi ha en kontaktperson 

nummer 2:  

 

Namn:__________________________________ Mob:_______________________________________ 

 

Epost:__________________________________ 

6. Övrigt 

Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav uppdragsgivaren och uppdragstagaren erhållit 

varsitt. 

 

Uppdragsgivarens underskrift 
Datum och  o r t  

 

 

 

....................................................................... 
Underskr i f t  

 

 

....................................................................... 
Namnför tyd l igande  

Uppdragstagarens underskrift 
Datum och  o r t  

 

 

 

....................................................................... 
Underskr i f t  

 

 

....................................................................... 
Namnför tyd l igande

 

http://www.foretagande.se/

