
ALKJØP AS – Avtalevilkår 

1 FORMÅL MED  AVTALEN 

Vår målsetning med avtalen er å styrke våre kunders konkurransekraft, bidra til å effektivisere og redusere innkjøpskostnadene 

innenfor området ikke strategiske innkjøp. Våre kunder får dermed mer tid til å fokusere på egen kjernevirksomhet. Både 

leverandører og medlemsbedrifter er tjent med at man samordner sine forhandlinger. Dette gir tidsbesparelser, større volum og 

dermed oppnår vi priser og betingelser som de store firmaer får. Handelen foregår direkte mellom medlemsbedriften og 

leverandøren. ALKJØP AS er dermed ikke part i de avtaler som etableres.  

2 KUNDER 

Våre medlemsbedrifter er hovedsakelig små og mellomstore bedrifter. Medlemsbedriftene er selv ansvarlig for betaling av 

leveranser fra leverandøren. Enkelte leverandører vil kunne kreve kredittvurdering før kjøp og de står fritt til å vurdere denne. 

3 AVTALER 

Medlemsbedriften velger selv hvilke avtaler de ønsker å benytte seg av. Informasjon om nye avtaler legges fortløpende ut på vår 

hjemmeside. Nyheter, kampanjer og annen informasjon sendes pr e-post. 

4  FULLMAKT 

Medlemsbedriften samtykker i å registreres i ALKJØP AS sitt kunderegister og at de registrerte opplysningene kan overføres til våre 

leverandører. Medlemsbedriften kan når som helst kreve endringer eller sletting av opplysninger i kunderegisteret til ALKJØP AS. 

5 VARIGHET OG OPPSIGELSE 

Medlemsavtalen gjelder for ett-1- kalenderår og fornyes automatisk for ett år av gangen dersom denne avtalen ikke sies opp av en 

av partene innen seks-6- måneder før utløpsdato. Oppsigelsen medfører automatisk oppsigelser av alle avtaler inngått av ALKJØP AS. 

Avtaler som er inngått mellom enkelte leverandører og medlemsbedrifter på bindingstid for varer/tjenester er ikke ALKJØP AS part i. 

Eventuelle merkostnader som ALKJØP AS blir påført som følge av oppsigelsen, vil kunne kreves dekket av medlemsbedriften. 

6 RETT PÅ TILGANG  

Som en del av avtalen med ALKJØP AS skal medlemsbedriften motta brukernavn og passord til innkjøpsportalen. Medlemsbedriften 

finner her informasjon om avtalene og hvordan disse kan benyttes. Ved oppsigelse av kundeforholdet vil tilgangen til vår 

innkjøpsportal bli slettet ved utløp av avtaletiden. 

7 REKLAMASJON OG ERSTATNINGSANSVAR  

Reklamasjoner på kjøp og leveranser foretatt av medlemsbedrift og leverandør er ikke ALKJØP AS part i, heller ikke ansvarlig for 

skade og tap medlemsbedriften måtte ha som følge av leverandørens mangelfulle eller forsinkede levering. ALKJØP AS er ikke 

ansvarlig for indirekte tap, for eksempel tapt fortjeneste, tapt besparelse og krav fra tredjepart. 
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