KUNDAVTAL
Tack för att ni gett mig förtroendet att förse er med professionell ordnings–
och inredningsservice. Jag strävar efter att representera era intressen
effektivt och professionellt. Samtliga frågor, information och resultat hålls
konfidentiella och delas inte utan skriftlig överenskommelse.
Nedan följer överenskomna villkor.

KUND
Namn Namn
Adress
Postadress

PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR
Nuvarande standardtaxa är 795 kr/timme inkl moms, måndag till fredag mellan kl 8 och 18.
Planering och konsultation som inte kräver hembesök, samt online shoppingservice:
695 kr/timme inkl moms.

Helgdagar och tider efter kl 18 debiteras 100 kr extra/timme.
Milersättning med 45 kr/mil för avstånd över 4 mil från Höllviken.
Restid debiteras till 75% av normal arbetstid vid mer än 45 min körtid enkel väg.

RUT-AVDRAG
Dina kostnader kan kvalificera för RUT-avdrag. Läs mer på
http://www.ordningskonsulten.com/rut-avdrag/

KOSTNADER OCH UTLÄGG
Om använt, tillkommer följande kostnader utöver timtaxa angett ovan:
Kopiering och tryckmaterial, porto, kostnadsbaserade telefonsamtal, forskning och datorarbete,
kuriravgifter, parkeringsavgifter.
Inga föremål eller extern service kommer att beställas eller köpas utan kundens skriftliga
godkännande (email).
Jag kan assistera med återvinning, donationer och försäljning.
Timtaxa som online shopping service tillämpas.

info@ordningskonsulten.com

0733 - 63 93 03
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OM– OCH AVBOKNING
24 timmars varsel via telefon, SMS eller email krävs för om– eller avbokning.
500 kr debiteras för uteblivet eller sent avbokat besök.
Väderrelaterad avbokning följer officiella väder– och trafikvarningar.
UPPSÄGNING
Ni har rätt att säga upp serviceavtalet närsomhelst. Om ni beslutar er för att avsluta avtalet, är ni
fortfarande ansvarig för alla utgifter och kostnader åsamkat före uppsägning. Ordningskonsulten har
samma rättigheter angående uppsägning, så länge ni får rimlig tid att arrangera alternativ service.

PERSONUPPGIFTER
Ni kan komma att få utskick då och då, som Inspirationsbrev med tips om organisering och liknande.
Genom att godkänna detta kundavtal, godkänner ni dessa utskick. Ni kan när som helst
avprenumerera, antingen direkt genom utskicket, eller genom att maila Ordningskonsulten.
Läs mer under www.ordningskonsulten.com/integritetspolicy/
GODKÄNNANDE
Detta dokument tjänar som standard kundavtal och er signatur bekräftar den överenskommelse jag
baserar min service på (svar på email med detta avtal som bilaga räcker som bekräftelse på överenskommelse).

Kundunderskrift

Datum
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