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Samarbeidsavtale 
 
Jeg bekrefter herved inngåelse av avtale med Visit Helgeland, org.nr. 997 877 047 – heretter kalt Visit Helgeland 
eller VH i henhold til vilkår i denne avtale og velger ved inngåelse følgende tjenester: 
 

 Valg Pris i hht prisliste 

Enkel oppføring   

Standard avtale   

Tilleggstjenester   

Online booking  Egen avtale 

Målrettet annonsering  Egen avtale 

Faglig rådgivning/opplæring  Egen avtale 

SUM ved avtaleinngåelse   

 
 

Bedriftsnavn  

Organisasjonsnummer  

Besøksadresse  

Postadresse  

Fakturaadresse  

Webside  

E-post bedrift  

Telefon bedrift  

Kontaktperson  

Telefon kontaktperson  

E-post kontaktperson  

E-post nyheter/informasjon  

Driftsinntekt per år  

Annet  
 
Sted/Dato: 
 
 
 
___________________________________   ___________________________________ 
Samarbeidsparter (SP)     Visit Helgeland (VH) 
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Vilkår 
 
 
Priser og fakturering for avtale 

 
Prisene kommer frem i dokumentet «Samarbeidsavtale tjenester og pris». 
 
Driftsinntekt i årsregnskapet fra foregående år legges til grunn og gjelder pr bedrift (enkeltbedrifter). For 
bedrifter som har betydelig inntekt utover det som er knyttet til reiselivstjenester, kan deler av omsetningen 
legges til grunn. Ved betydelig fall i driftsinntekter i inneværende år, ber vi om at bedriften tar kontakt for en 
eventuell justering av pris. 

 
Prisene er eks. mva. per kalenderår og reguleres i henhold til konsumprisindeksen pr 01.01. hvert år. VH kan 
endre priser dersom innhold i avtalen endres. Dette vil informeres om før 1.9 og gjelde for påfølgende år. 
Ved inngåelse av avtale etter 1. oktober faktureres det ikke for inneværende år. 
 
Forpliktelser 
 

- SP må selv varsle VH om endringer i bedriften for at informasjon som ligger synlig på web skal være 
oppdatert. Herunder endring av navn, ny adresse, nytt konto-nr., fusjoner med andre selskaper, 
avvikling av selskap, nye kontaktpersoner mm.  

- SP forplikter seg til å følge de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for egen drift, samt sørge for 
påkrevde godkjenninger, tillatelser, løyver, sertifikater m.m. I motsatt fall vil denne avtale heves med  
umiddelbar virkning.  

- SP’s virksomhet skal være registrert i Brønnøysundregistrene. 
- SP aksepterer å motta informasjon fra Visit Helgeland elektronisk. 
- SP oppfordres til å presentere VH’s logo med lenke til www.visithelgeland.com på egen webside. 

 
 
Avtalens varighet og oppsigelse 
 
Samarbeidsavtalen trer i kraft etter at avtalen er signert av begge parter.  
 
Avtalen er løpende inntil skriftlig oppsigelse fra SP er mottatt av VH. Ordinær frist for oppsigelse og endring av 
tjenestenivå mellom enkel oppføring og standard avtale er 1. september for påfølgende kalenderår. 
For denne avtalen gjennomføres en evaluering innen 1.12.2022 for videre avtale og pris for 2023. 
 
 
 

http://www.visithelgeland.com/

