Abonnementsbetingelser
Formål:
Formålet med denne aftale er at regulere vilkårene for vores abonnementsaftale, som har til formål at
markedsføre leverandøren (Metalvirksomheden) gennem Produktionsbasen overfor relevante
indkøbere. Hjemmesiden sørger for at gøre jer søgbar og tilgængelig for indkøbere, som har interesse
i at finde nye underleverandører, ved hjælp af udvalgte søgekriterier. Leverandøren vil fremkomme
med en profil med logo/link til hjemmeside, beskrivelse, og mulighed for kontakt via E-mail. Dette
sikrer at leverandøren vil modtage de rigtige forespørgsler pr. mail eller telefonisk.

Forpligtigelser:
Produktionsbasen forpligtiger sig til at markedsføre leverandøren via bl.a. aktiv og direkte kontakt
med indkøbere som benytter sig af underleverandører uden at forfordele den ene leverandør frem for
den anden. Derfor fremkommer søgeresultaterne i fuldstændig tilfældig rækkefølge afhængig af
søgekriterierne.
Produktionsbasen vil til stadighed forsøge at finde og markedsføre sig over for kunder til
leverandørerne, dvs. at vi bliver et eksternt salgsorgan overfor jeres virksomhed.
Hvis en speciel kundegruppe ønskes bearbejdet, kan leverandøren rette henvendelse. Kunderne vil
dog i denne henseende blive delt med andre leverandører, og ingen leverandør kan få tildelt
eksklusivitet.

Leverandørens opgaver:
At give relevante oplysninger der sikrer at leverandørprofilen kan fremstå med de rigtige
søgekriterieoplysninger og skal levere logo og profilmateriale til fri afbenyttelse på
Produktionsbasen.dk.
Hvis der ændres i kompetencer eller kontaktoplysninger skal disse meddeles produktionsbasen.dk
Produktionsbasen sender kompetenceskema, som leverandøren er forpligtet til at udfylde og som
danner grundlaget for oplysningerne i databasen.

Søgemuligheder:
Leverandøren vil til en hver tid kunne søges blandt leverandørerne, og der vil blive linket op til dennes
hjemmeside. Kunderne (Indkøbere) forbliver anonyme, men blive aktiveret med mails mv.
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Fortrolighed og GDPR:
En forudsætning for et abonnement er at partnerne frit kan udveksle information, hvilket sker under
den klare forventning om, at dette sker i fortrolighed, og at den anden part ikke misbruger denne
information til formål, der ligger uden for nærværende samarbejde.
Som udgangspunkt opbevarer vi ikke personlige oplysninger, men vi registrerer en emailadresse i
databasen, alene til det formål, at Kunder/indkøbere kan kontakte leverandører. Alle
faktureringsoplysninger, herunder hvem vi har kontakt med af leverandører, priser, mailadresser mv.
opbevares alene af hensyn til fakturering og kontakt, så længe I har abonnement, og ligger ikke
tilgængelige i databasen.
Opsiges et abonnement, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke er forpligtet til at gemme jvf.
Skattelovgivningen, eller andre love.

Markedsføring:
Ved indgåelse af en aftale, godkender leverandøren, at Produktionsbasen må benytte logo offentligt
på basen i markedsføringsøjemed.

Handelsbetingelser:
Produktionsbasen.dk formidler kun kontakten mellem indkøbere og leverandører.
Enhver tvist der på nogen måde må opstå i samhandlen mellem disse, er uden for vores
ansvarsområde.

Kontakt og information:
Det vil til enhver tid være muligt at kontakte produktionsbasen.dk pr. mail.
Der vil blive udsendt informationsmail efter behov.

Varighed:

Et abonnement vil være gældende for 12 mdr. og forlænges automatisk med samme periode. I
bekræftelsesmailen er angivet, hvornår abonnementsperioden starter.

Opsigelse:

Kan ske uden opsigelsesvarsel indtil abonnementsaftalens udløb.

Pris:

Prisen for et abonnement fremgår af bekræftelsesmailen, og vi forbeholder os retten til en regulering
af abonnementsprisen. En forøgelse af abonnementsprisen vil derfor alene kunne ske i forbindelse
med forlængelse af et abonnement og ved forudgående advisering mindst 30 dage før udløb af
igangværende abonnementsperiode.

Betaling:

8 dage fra faktureringsdato. Ved for sen betaling pålægges 2% pr. påbegyndt mdr.
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