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Aftalevilkår

1.0

Formål
Emnegiver generer leads til Verisure, ved at indhente samtykke til at Verisure må kontakte
forbrugeren med et tilbud på installering af alarm.
Emnegiver afgiver emnet til den allokerede Verisure sælger, med hvem nærværende aftale er
indgået.

2.0

Permission
I kontakten med kunden er det essentielt at Emnegiver er opmærksom på dørsalgsloven.
Emnegiver må indhente samtykke til at blive kontaktet, når:
•

Forbrugeren møder op i Emnegivers virksomhed

•

Forbrugeren træffes på offentlige steder – bemærk dog, at marketing på offentlige steder
kræver tilladelse af indehaver af butikscenter og eller kommune/politi

•

Emnegiveren møder op på forbrugerens bopæl i forbindelse med anden opgave, såfremt
forbrugeren selv spørger om en alarm kan anbefales.

•

Forbrugeren på eget initiativ ringer til emnegiveren, også selvom opkaldet er med
baggrund i anden ydelse.

•

Emnegiveren omdeler adresseløs forsendelse til forbrugerens postkasse, med svarkort,
hvor forbrugeren kan give samtykke til at blive kontaktet af Verisure – dog skal skilt med
’Reklamer – Nej tak’ respekteres
•

Emnegiver på sin hjemmeside har et link, hvor forbrugere kan give tilladelse til at blive
kontaktet af Verisure

•

Emnegiveren sender en erhvervsdrivende et personligt adresseret brev, med mindre der er
tale om enkeltmandsvirksomhed, der har ladet sig registrere på Robinsonlisten

•

Personlig kontakt hos erhvervsdrivende, med mindre der er tale om
enkeltmandsvirksomhed, der har ladet sig registrere på Robinsonlisten

•

Telefonisk kontakt til erhvervsdrivende, med mindre der er tale om
enkeltmandsvirksomhed, der har ladet sig registrere på Robinsonlisten
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I forbindelse Emnegivers kontakt til potentielle forbrugeren, skal Emnegiver, uden undtagelser,
gøre forbrugeren opmærksom på følgende tekst:
"Verisure / Dansikring Direct A/S må kontakte mig via brev, telefon, e-mail og sms om
alarmsystemer, vagtservice, elektroniske låse, samt med information om konkurrencer og events."
3.0

Oplysningspligt
Ved indhentelse af samtykke til kontakt, er Emnegiver ikke forpligtiget til at oplyse, at Emnegiver
honoreres af Verisure.
Hvis Emnegiver anbefaler Verisure, er Emnegiver dog forpligtiget til at informere forbrugeren, at
Emnegiver har et økonomisk incitament.

4.0

Krav til samtykke
Samtykket fra forbrugeren til Emnegiver skal være informeret og konkretiseret.
•

Informeret samtykke betyder, at forbrugeren er informeret om, at han afgiver samtykke til
markedsføring.

•

Konkretiseret samtykke betyder, at forbrugeren skal give samtykke til at modtage reklame
som e-mail, sms eller traditionelt brev. Hvis forbrugeren ønsker at blive ringet op, skal det
fremgå udtrykkeligt og utvetydigt, at forbrugeren anmoder om at blive ringet op.

Emnegiver indestår for, at indhentning af samtykke er indhentet på lovligvis og i er sket i
overensstemmelse med Verisures anvisninger.
Et salg af en alarmaftale, på baggrund af et samtykke der er indhentet på ulovligvis, er ikke
bindende for forbrugeren og kan medføre en bødestraf til Emnegiver.

5.0

Honorering
Emnegiver honoreres med 1.000 dkk pr. afgivne emne, der medfører en installation. Udbetaling
effektueres efter installationen er fuldført.
Da Emnegiver er at betragte som en konsulent for Verisure, er Emnegiver selv forpligtiget til at
håndtere alle skattemæssige forhold.
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6.0

Fortrolighed
Emnegiver skal fortroligholde al information og viden om Verisure og Verisures forretning, som
Emnegiver måtte komme i besiddelse af i forbindelse med hans samarbejde med Verisure.
Emnegiver har ikke tilladelse til uden skriftligt samtykke fra Verisure at bruge Verisures navn eller
nogen erhvervsforbindelse med Verisure til reklameformål, som reference eller på nogen anden
måde.

7.0

Ikrafttræden
Nærværende aftale træder i kraft per dags dato.

8.0

Lov, jurisdiktion & ugyldighed
Denne aftale, samtlige indkøbsordre, servicebestillinger og bekræftelser og alle andre aftaler eller
dokumenter i relation hertil er underlagt dansk lov med Sø- og Handelsretten som værneting.

