Återförsäljaravtal
Angående köp och försäljning av Wes produkter

1. PARTER

5. PRODUKTERNA

Wes Wear AB, org. nr 556901-1264 och Idrottsföreningen/
Klassrepresentanten ingår härmed ett återförsäljaravtal.
Wes och Idrottsföreningen respektive Klassrepresentanten är nedan var för sig benämnda “Part” och gemensamt
“Parterna”.

De produkter som omfattas av Återförsäljarrätten är
samtliga produkter i Wes produktsortiment vid var tid. Wes
förbehåller sig rätten att när som helst under avtalstiden
ändra i produktutbudet.

2. DEFINTIONER
”Försäljningen” avser den försäljning av Wes produkter
som Laget/Skolklassen genomför under en begränsad tid i
enlighet med detta avtal.
“Idrottsföreningen” avser den förening som träffar avtal
med Wes om återförsäljningsrätt som anges nedan under
punkt 17 Underskrifter.
”Kontaktperson” avser den person som utsetts att representera Idrottsföreningen.
”Laget” avser medlemmarna i det idrottslag eller liknande
som Idrottsföreningen uppdrar att sälja och marknadsföra
Wes produkter.
”Skolklassen” avser skolklass som skall sälja och marknadsföra Wes produkter.
”Klassrepresentant” avser den som utsetts att representera Skolklassen som skall vara återförsäljare och som är
avtalspart till detta avtal när det gäller skolklasser.
”Wes” avser Wes Wear AB

3. ÅTERFÖRSÄLJARRÄTT OCH MARKNADSFÖRING
Wes upplåter härmed och Idrottsföreningen respektive
Klassrepresentanten åtar sig rätt att köpa och sälja Wes
produkter (”Återförsäljarrätten”). Med Återförsäljarrätten
följer även rätt för Återförsäljaren att marknadsföra Wes
produkter.

4. SYFTE
Laget/Skolklassen önskar sälja och marknadsföra Wes
produkter i syfte att de gemensamt skall tjäna pengar till
ett gemensamt mål. Alla intäkter från Försäljningen av Wes
produkter skall gå till Laget/Skolklassens ändamål.

6. VISNINGSPAKET
Idrottsföreningen/Klassrepresentanten skall i samband
med detta avtals ingående beställa ett antal visningspaket.
Visningspaket levereras fraktfritt av Wes efter att detta avtal
ingående. Betalning av visningspaket sker efter att Försäljningen avslutats om inte Parterna överenskommit annat.
För det fall visningspaket inte sålts till slutkund kan Idrottsföreningen respektive Klassrepresentanten returnera
visningspaket för det fall det fortfarande är i väsentligen oförändrat skick i förhållande till när de levererades.
Idrottsföreningen/Skolklassen står samtliga kostnader och
ansvar för returnering av visningspaket. Returnering måste
ske inom 20 dagar från att faktura erhållits för visningspaketet annars äger inte Idrottsföreningen/Skolklassen rätt att
returnera visningspaketet.

7. FÖRSÄLJNINGEN
Laget/Skolklassen tar endast emot beställningar av Wes
produkter från slutkund.
Idrottsföreningen (genom Kontaktpersonen) respektive
Klassrepresentanten lägger själva beställningen av slutkundernas order och köper Wes produkter av Wes vilket motsvarar de order som lagts av slutkund. Wes levererar sedan
lagda order och Idrottsföreningen/Klassrepresentanten
svarar för att leverera respektive order till slutkund.
För Försäljningen (i samband med att visningspaketet
levereras) erhåller Idrottsföreningen respektive Klassrepresentanten ett tidschema (tidplan) som avser den tidsperiod
under vilken Försäljningen skall genomföras samt beställningar/order skall göras.

Idrottsföreningen/Klassrepresentanten utgör avtalspart till
detta Avtal och uppdrar till Laget/Skolklassen att sälja Wes
produkter. Idrottsföreningen/Klassrepresentanten skall tillse
att de personer i Laget/Skolklassen som utför arbetet skall
vara 13 år eller äldre. Idrottsföreningen respektive Klassrepresentanten får inte betala lön eller annan ersättning för
detta arbete till Laget/Skolklassen.

All försäljning av Wes produkter skall göras för att stärka
och bibehålla Wes goodwill och anseende. All försäljning
skall göras i enlighet med, i förekommande fall, Wes instruktioner. Wes skall löpande ge stöd och råd till Idrottsföreningen/Klassrepresentanten angående Försäljningen.

Återförsäljarrätten gäller under en begränsad tidsperiod.

Idrottsföreningen respektive Klassrepresentanten ska köpa
produkterna som en självständig uppdragstagare och ska
sälja produkterna i eget namn, för egen räkning och på
egen risk.

För att Idrottsförening skall kunna medges Återförsäljarrätt
skall Kontaktperson utses och Kontaktpersonen skall följa
vad som i detta avtal stadgas om denne.

8. PARTERNAS RÄTTSLIGA STÄLLNING

Inget i detta Avtal ska utgöra eller anses utgöra delägarskap,

anställningsförhållande, agent-förhållande eller enligt
Lag (1991:351) om handelsagentur och Kommissionslag
(2009:865).
Ingen av Parterna har någon som helst rätt att ingå avtal
eller andra överenskommelser med bindande verkan för
den andre Parten eller på annat sätt förpliktiga den andre
Parten utan den andre Partens skriftliga godkännande.

9. KONTAKTPERSON
Då Idrottsförening träffar avtal med Wes åtar sig Idrottsföreningen att tillse att Kontaktperson utses. Sådan Kontaktperson skall vara myndig. Wes förbehåller sig rätten att
göra sedvanlig kreditprövning av Kontaktperson och för att
kunna utses som Kontaktperson skall denne inte ha några
belastningar eller anmärkningar vid sådan kreditprövning.
Mellan Idrottsföreningen och Kontaktpersonen skall
gälla att Kontaktpersonen erhållit fullmakt att teckna och
företräda Idrottsföreningen. Genom undertecknade av
detta avtal av Kontaktpersonen försäkrar denne att sådan
fullmakt innehas.
Kontaktpersonen skall sköta ordermottagande och slutlig
order av Wes produkter av Wes samt vara den som Wes
har löpande kontakt med avseende allt som härrör ur detta
avtal.
För det fall Wes så kräver skall Kontaktperson gå i solidarisk borgen så som för egen skuld för Idrottsföreningens
åtagande enligt detta avtal.
Kontaktpersonen kan inte överlåta sina skyldigheter enligt
detta avtal utan Wes skriftliga godkännande.

10. SLUTLIG ORDER
Slutlig order av samtliga de av slutkunder lämnade orderna
skall beställas av Idrottsföreningen (genom Kontaktpersonen)/Klassrepresentant. Sådan beställning görs på www.
weswear.se där det finns en personlig sida som Kontaktperson respektive Klassrepresentanten skall använda för
order. Då Försäljningen görs under en begränsad tidsperiod erhåller Kontaktpersonen respektive Klassrepresentanten ett bestämt sista datum för slutlig order. Slutlig order
skall alltid ange till den adress som leverans från Wes skall
ske.
Kontaktperson/Klassrepresentant är skyldig att tillse att rätt
adress angivits. För det fall felaktig adress uppgivits kan
merkostnader komma att faktureras Klassrepresentanten/
Idrottsföreningen.

11. LEVERANS
Wes lämnar ett leveransdatum när slutlig order har lämnats
enligt punkt 10. För det fall Wes inte kan leverera i enlighet
med lämnat leveransdatum så kommer nytt leveransdatum att lämnas till Kontaktpersonen/Klassrepresentanten.
Wes tar inget ansvar för försenad leverans och Idrottsförenigen/Klassrepresentanten äger inte rätt att göra några
påföljder gällande på grund av försenad leverans.
Wes äger avböja en slutlig order eller avbryta en leverans
om Wes bedömer att kreditvärdigheten är låg eller om
Klassrepresentant/Kontaktpersonen erhållit betalningsanmärkning.

Leverans av beställning överstigande 30 000 kr levereras
fraktfritt. För order under 30 000 kr tillkommer en fraktkostnad enligt gällande tabell. Beställda produkter kan även
avhämtas direkt hos Wes efter överenskommelse mellan
parterna.
12. UNDERSÖKNING OCH REKLAMATION
Kontaktpersonen/Klassrepresentanten ska tillse att Idrottsföreningen/Skolklassen inom två (2) arbetsdagar från
mottagen leverans av produkter från Wes undersöker och
kontrollerar leveransen mot den följesedel som följer med
leveransen.
Om felaktiga varor levererats eller det finns avvikelse från
slutlig order eller följesedel skall Kontaktpersonen/Klassrepresentanten reklamera produkten/produkterna till Wes
genom skriftligt meddelande. Reklamation skall ske inom
4 arbetsdagar från att leveransen mottagits. Vid godkänd
reklamation kommer Wes att vidta omleverans av de produkter som av Wes konstaterats vara felaktiga.
För det fall slutkund har lagt en felaktig beställning i fråga
om storlek eller färg skall slutkund stå för fraktkostnader
till Wes. Wes kommer att stå för fraktkostnader tillbaka till
slutkund för ny leverans. Beror den felaktiga leveransen på
Wes och inte på slutkund står Wes den totala kostnaden för
frakt. Slutkunden kan utföra eventuella byten av produkter
direkt hos Wes.

13. BETALNING OCH ERSÄTTNING
Idrottsföreningen respektive Skolklassen genom Kontaktperson respektive Klassrepresentant köper de produkter
som beställts av slutkund enligt separat prislista som är en
del av detta avtal. Betalning skall erläggas inom 15 dagar
från mottagen faktura.
Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta uppgående till för närvarande 14%. När full betalning erlagts och i övrigt parternas samtliga mellanhavanden
är reglerade anses parternas mellanhavanden vara slutreglerade.
Det är Idrottsföreningen/Skolklassen som säljer till slutkund. Wes äger endast rätt att ange rekommenderat pris
för produkterna mot slutkund. Mellanskillnaden mellan
Wes priser och Idrottsföreningen/Skolklassens priser mot
slutkund utgör den ersättning som Idrottsföreningen/Skolklassen erhåller för sin försäljning. För det fall det föreligger
brist mellan vad som intjänats och vad som skall betalas till
Wes är Idrottsföreningen (med Kontaktperson) respektive
Klassrepresentanten ansvarig för sådan brist.

14. DISTANDS OCH HEMFÖRSÄLJNING
Wes är skyldig att informera Idrottsförening genom
Kontaktpersonen respektive Klassrepresentanten om
dennes eventuella skyldigheter enligt Lag (2005:59) om
distans- och hemförsäljning. Slutkund har enligt denna lag
en ångerrätt om 14 dagar från att produkterna levererats.
Idrottsförening genom Kontaktpersonen respektive Klassrepresentanten är skyldig att informera slutkund om denna
ångerrätt. För det fall slutkunden gör gällande sin ångerrätt
skall detta göras till Idrottsföreningen/Skolklassen och inte
till Wes. Utnyttjar slutkund ångerrätten äger Idrottsföreningen/Klassrepresentanten returnera sådana produkter inom
21 arbetsdagar från leverans till slutkund. Returnerade
produkter kommer krediteras av Wes.

15. AVTALSTID OCH FÖRTIDA UPPHÖRANDE
Detta avtal är gällande från den tidpunkt det undertecknats
av Idrottsföreningen genom Kontaktperson respektive
Klassrepresentanten och Wes har godkänt att Idrottsföreningen (samt Kontaktperson) respektive Klassrepresentanten samt genomfört sedvanlig kreditupplysning i
enlighet med detta avtal. Avtalet gäller tills Försäljningen
genomförts, full betalning erlagts och i övrigt parternas
samtliga mellanhavanden är reglerade.
Wes äger rätt att säga upp detta avtal i förtid för det fall
Idrottsföreningen och/eller Kontaktpersonen eller Klassrepresentanten åsidosätter sina skyldigheter enligt detta
avtal och att rättelse inte sker av Idrottsföreningen genom
Kontaktpersonen eller Klassrepresentanten på begäran av
Wes inom 2 dagar från att rättelse begärts.

UNDERSKRIFTER
IDROTTSFÖRENING:
Lag:
Datum:
Ort:
Kontaktperson underskrift

Namnförtydligande:

16. PERSONUPPGIFTER
Idrottsföreningen (inklusive Kontaktperson) respektive
Klassrepresentanten är medveten om och accepterar att
Wes behandlar deras personuppgifter. Personuppgifter
sparas och behandlas av Wes under detta avtals giltighetstid och för en tid om maximalt ett (1) år därefter. Kontaktuppgifterna sparas i syfte att Wes ska kunna uppfylla sina
åtaganden under detta avtal. Personuppgifterna används
också för marknadsföring, information och erbjudanden till
Kontaktperson och Klassrepresentant. De personuppgifter
som kommer behandlas är främst sådana uppgifter som
Kontaktpersonen eller Klassrepresentanten direkt eller indirekt lämnar till Wes under detta avtal. Genom undertecknande av detta avtal samtycker Kontaktperson respektive
Klassrepresentant till Wes behandling personuppgifter.
Kontaktpersonen och Klassrepresentanten har rätt att en
(1) gång om året få information om vilka personuppgifter
som behandlas och hur de används. Kontaktpersonen har
alltid rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter
eller att återkalla sitt samtycke. Vid eventuella frågor angående behandling av personuppgifter så kan kontakt tas
med Wes´ Sälj/support på tfn 031-757 20 80.

SKOLKLASS:
Datum:
Ort:
Klassrepresentant underskrift

Namnförtydligande:

