Kontrakt – fortbildning heldag
1. Kontrakt.
Kontrakt har idag upprättats mellan XXXXX och Neoteric Education AB, Malmö (556911-5305).
Kontraktet gäller genomförande av en fortbildning ”Kursen!”, 2315-08-29 kl 10-16 i Stockholm för max 30
personer. Pris 16000 kr (exkl. 25% moms). 300 kr tillkommer för varje person utöver det antal som
kontraktet specificerar.
2. Personal
Instruktörer: Anna & Tomas Andrén. Önskar Neoteric ersätta i offerten namngiven kursledare, lärare eller
uppdragsgivare sker detta först efter skriftligt medgivande från beställaren.
3. Övertid
Ersättning för övertidsarbete inkluderas endast i den omfattning som det direkt framgår av ev. offert.
4. Upphovsrätt
Kontraktet omfattar ej överlåtelse av upphovsrätt till det material som används vid genomförandet av
uppdraget. All kopiering av kursmaterial förbjudet. Kursmaterial ingår, dock ej ev. musik.
5. Resor och traktamenten
Rese- och traktamentsersättning och / eller internat-, lokal- och logikostnader ingår ej i
ersättningsbeloppet utan tillkommer om inget anges. Om resa från instruktörens hemort måste göras
före kl. 08.00 för att hinna genomföra kurs vid av kunden vald tidpunkt, tillkommer hotellkostnader för
övernattning på hotell av god standard. Det samma gäller om kursen slutar efter 18.00 och instruktören
har mer än två timmars resväg till nästa dags destination. Med god standard avses Scandic Hotels eller
motsvarande.
6. Betalning
Betalning skall av beställaren erläggas per 14 dagar efter faktureringsdatum. Om ej betalning erlagts i tid
har Neoteric rätt att ställa in genomförandet tills dess att erlagd betalning kan verifieras.
7. Sociala avgifter
Ersättningsbeloppet i offerten inkluderar sociala avgifter och semestersättning.
8. Avbeställning av uppdrag
Vid avbeställning av uppdrag debiteras följande kostnader.
Till 30 dagar innan kursdatum 25 % på totalkostnaden.
Vid 29-8 dagar innan kursdatum 50 % på totalkostnaden.
Från 7 dagar innan kursdatum debiteras hela totalsumman.
9. Force majeure
Strejk, lock out, krig, eldsvåda, olyckshändelse och annan force majeure utanför Neoterics kontroll
berättigar Neoteric till skälig förlängning eller till att inställa uppdraget utan skadestånd.
Ovanstående kontraktsvillkor godkännes:
…………………………………………………
Ort, datum

…………………………………………………
Ort, datum

…………………………………………………
Behörig firmatecknares underskrift

…………………………………………………
Tomas Andrén
Neoteric Education AB
Monbijougatan 10 B
21153 Malmö
0766-299657

…………………………………………………
Namnförtydligande
Organisationsnr:
Företag/Org:

