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    Avtalsvillkor för  
Nätverk Uppsala 

 

         

 

 
Dessa avtalsvillkor gäller för företagsmedlemskap i Nätverk Uppsala och har accepterats 
senast när fakturan för första årets medlemskap betalats. 

 
Medlemskapet 
Medlemskapet är inte personligt utan samtliga platser är företagsplatser. Det innebär att ni 
kan byta ut personerna som deltar på trä�arna. Ett medlemskap innebär en person per trä�, 
vill ni vara �er personer på varje trä� så krävs lika antal medlemskap som personer. Senast 
en vecka innan får ni information av oss om nästa trä� och vi vill gärna att ni meddelar 
vem/vilka som kommer. Aktuellt program uppdateras löpande på 
www.klara-k.se. 

 
Pris och fakturering 
7 500 kr exklusive moms per plats och år. Fakturering sker en gång per år i samband med 
att medlemskapet förnyas. Betalning skall vara oss tillhanda inom 20 dagar netto om inget 
annat överenskommits. Meddela oss om ni behöver längre förfallotid. 

 
Giltighetstid och uppsägning 
Bindningstid om tolv månader i taget med en månads uppsägningstid. Om medlemskapet 
inte sägs upp så förlängs medlemskapet automatiskt med ett år i taget. Det innebär att 
avtalet skall sägas upp senast en månad innan innevarande medlemsperiods utgång. Det 
framgår i bekräftelsen vilken startmånaden är för medlemskapet. (Ex: Om startmånaden är 
mars sägs medlemskapet upp senast den sista januari.) 

 
Medlemskapet sägs upp skriftligen med ett mejl till  info@klara-k.se. 

 
Ändringar i programmet 
Ändringar kan förekomma och vi försöker i så fall meddela det i god tid. (Ex: att en förebild 
blir sjuk eller får förhinder.) 

 
Överlåtelse 
Medlemskapet får överlåtas till annan part. Meddela oss i så fall till vem och från när det ska 
gälla. Klara K har rätt att överlåta avtalet till annan part och detta meddelas i så fall 
skriftligen till medlemmarna. 

 
 
Vi hoppas att ni ska ha både glädje och nytta av ert/era medlemskap. Vi försöker besvara 
eventuella frågor så snabbt som möjligt, oftast samma dag. All kontaktinformation �nns på 
www.klara-k.se. Välkommen till Klara K!  
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