Avtale
Det er i dag inngått avtale om innsamling av klær, sko og tekstiler ( bruker videre: tekstiler)
mellom;
Hofmann Renotec As
Strandgaten 14
3060 Svelvik
Org.nr. 992 941 10

og

v/ Unn Kristin Hofmann

Øyer-Tretten IF
Øvregate 6 B
2635 Tretten
Org. nr. 971 535 415
v/ Jan-Erik Fossheim

I - FORMÅL
Formålet med avtalen er å formelt inngå avtale om utplasseringer av tekstilcontainere i
Øyer-Tretten IF sitt geografiske område som beskrevet i pkt. V.

II - PARTENES ANSVARSOMRÅDE
1.

Hofmann Renotec AS skal:
a. Plassere ut tekstilcontainere i henhold til inngåtte avtaler om plasseringssted
mellom Øyer-Tretten IF og deres samarbeidspartnere.
b. Se pkt. 2 a
Containere blir først utplassert etter at kravet i pkt. 2 a er oppfylt, med 50 %,
eller etter at de første oppstillingsplassene er klare
c. Stå for det daglige vedlikeholdet av containere. Herunder også det økonomiske
ansvaret ved vedlikeholdet.
d. Tømme containere, regelmessig etter behov.
e. Flytte containerne ved behov
f. Forsikre containerne.
g. Stå for avsetning av tekstiler.
h. Stå for annonsering og offentlig informasjon. Herunder kostnadene.
i. Stå for den økonomiske administrasjonen ved kontrakten, herunder utbetaling
av oppgjør for innsamlede tekstiler.

2.

Øyer-Tretten IF skal:
a. Skaffe samarbeidspartnere for utplassering av tekstilcontainere i henhold til
denne avtalens kapittel 1, a, første punkt. Det skal være et mål at det skal
utplasseres 1 stk tekstilcontainer pr. 700-1000 innbygger i klubbens
geografiske område, se pkt. V.
Plassere ut min.
5 containere i sitt område.
b. Ha ansvaret for all innsamling av tekstiler gjennom tekstilcontainere.
c. Kunne inngå avtaler om mottak av tekstiler fra tredjeparter som hoteller,
sykehus større arbeidsplasser, m.fl.

d. Informere og reklamere for konseptet, overfor sine medlemmer, sponsorer,
foreldre, foresatte m.fl. gjennom aviser/media, nettsider, Facebook, plakater,
brosjyrer m.m.
e. Ha ansvaret for påklistring og vedlikehold av eget reklamemateriell på
tekstilcontainere. Se pkt. VI
f. Skal holde oppsyn og rydde rundt de utplasserte tekstilcontainerne hvis helt
ekstraordinære forhold inntreffer.
Det skal utarbeides en fremdriftsplan i fellesskap mellom partene. Denne skal minimum angi
plan for annonsering, plan for utplassering av containere og tømming av containere..

III - KONTRAKTSPERIODE
Kontraktstiden er 5 år fra dato avtalen er undertegnet.
Øyer-Tretten IF har opsjon på å forlenge avtalen med 5 år om gangen.
Hver av partene må gi skriftlig melding om benyttelse av opsjon senest 6 måneder før
kontraktens utløp.

IV - PRISER
Partene har avtalt følgende pris som Øyer-Tretten IF skal motta pr kilo, basert på gjeldende
markedspriser ved kontraktens inngåelse;
1. Kr. 1,00 pr. kilo ved innsamling gjennom tekstilcontainere.
2. Kr. 1,50 pr. kilo ved kampanjer og annen innsamling.
Prisen kan justeres etter gjeldende markedspris i kontraktsperioden.
Varsel om endring av pris i favør Øyer-Tretten IF skal sendes ut senest 4 uker før den
justerte prisen trer i kraft.
Ved endring av prisen med negativ virkning for Øyer-Tretten skal det gis varsel 4 uker før
den justerte prisen trer i kraft.
Øyer-Tretten IF har i dette tilfelle rett på å få fremlagt dokumentasjon som dokumenterer
nedgangen i markedsprisen.
Prisene er eks. merverdiavgift.

V- KONTRAKTENS GEOGRAFISKE VIRKEOMRÅDE
Øyer-Tretten IF har rett til å sette ut containere i Øyer kommune.

VI - REKLAMERETTIGHETER
Hver tekstilcontainer skal ha tilgjengelig reklameplasser på begge sidevegger.
Av tilgjengelig reklameplass på containere, disponerer Øyer-Tretten IF 2/3 og
Hofmann Renotec AS , 1/3.
Utover dette har Hofmann Renotec AS rett til å ha sin logo på alle tekstilcontainere som
utplasseres etter denne avtale.
Reklame som Hofmann Renotec setter på containere, skal ikke være av en slik art at det
skader klubbens sponsorer.

VII - OPPGJØR
Oppgjør skal skje på bakgrunn av de forelagte lister fra Hofmann Renotec AS over hva som
er samlet inn pr. kilo, pr tekstilcontainer og fra annen innsamling til avtalte priser i henhold til
denne avtales pkt. IV.
Vektlister som grunnlag for faktura sendes innen en uke etter den første hver mnd.
Betaling skjer så den første påfølgende mnd.
Oversikt over innsamlet mengde tekstiler skal være tilgjengelig på internett.
Oppgjør for innsamlet tekstiler skal skje senest 30 dager etter tømming av den enkelte
container eller innsamlingsarrangement.
Øyer-Tretten IF sender faktura en gang pr. mnd, etter oppgitte vekter.
Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesloven.

VIII - OPPHØR AV KONTRAKT
Kontrakten utløper med de plikter og rettigheter etter kontraktens utløp.
Se punkt III.
Alle avtaler om utplassering jfr. pkt, II, nr. 2 a skal være inngått innen 2 måneder fra
kontraktsignering. Hvis dette ikke har skjedd bortfaller denne avtalen uten at partene er
økonomisk forpliktet til hverandre.
Ved mislighold av kontrakten kan kontrakten kun sies opp/heves hvis misligholdet er å anse
som vesentlig. Manglende oppgjør for minimum 3 måneder er å anse som vesentlig
mislighold.
I kontraktsperioden kan Øyer-Tretten IF ikke knytte seg til andre aktører i bransjen når det
gjelder denne kontrakts virkeområde.

Ved opphør av avtalen kan Hofmann Renotec As fritt overdra rettighetene til en annen klubb
etter opphøret av avtalen.
Etter opphør av avtalen kan Øyer-Tretten IF ikke kunne inngå tilsvarende avtale med en
annen aktør på markedet før det tidligst har gått 3 år, etter opphør av avtale.
Inngår en av partene lignende avtale for samme område med en annen aktør, eller partene
misligholder avtalen på en sånn måte som gir grunnlag for til heving, medfører dette en
erstatning ovenfor den annen part pålydende kr. 30.000,Ved utbetaling av erstatning som nevnt ovenfor er ikke dette til hinder til å kunne kreve
erstatning for økonomiske tap utover det overnevnte beløp.

IX - VALG AV VERNETING
Begge parter vedtar at ved tvister skal disse behandles ved Drammen tingrett jfr. tvl. § 4-6.

X - BEKREFTELSE OG SIGNATUR
_Tretten den _21.04.2014_

_______________________________

Jan-Erik Fossheim

Hofmann Renotec AS

Øyer-Tretten IF

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Ragnar Thon
911 44 136
Ragnar.thon@naturgarden.no

Jan-Erik Fossheim
924 26 488
janerik@trettenhallen.no

