
Bokningsvillkor  
Thérèse Eriksson 

 

För att boka Thérèse Eriksson (nedan kallad TE) krävs att följande villkor godkännes av kunden 

(nedan kallad uppdragsgivare). Villkoren anses vara godkända utan ändringar när kunden 

godkänner det av TE begärda arvodet. I viss mån kan andra lösningar än de i bokningsvillkoren 

angivna avtalas. För att dessa ska vara giltiga krävs att de avtalas i samband med bokning. Villkoren 

gäller från och med 2013-01-01. 

 

1. Det åligger TE att utföra uppdraget i enlighet med vad som avtalats mellan uppdragsgivaren 

och TE. Vidare åligger det TE att, om uppdragsgivaren så önskar, efter genomfört uppdrag 

tillgängliggöra åhörarkopior av föreläsningsmaterialet antingen via sin egen webbplats 

(www.thereseeriksson.se) för publik nedladdning, alternativt genom att tillsända uppdragsgivaren 

materialet via e-post för vidare distribution. 

 

2. Det åligger uppdragsgivaren att boka och bekosta resa till och från den ort där det aktuella 

arrangemanget äger rum. Från detta villkor görs inga undantag annat än för bokning av kortare resor 

med lokaltrafik. Om inget annat anges sker resan från Mjölby. 

 

3. Det åligger uppdragsgivaren att boka och bekosta uppehälle i de fall det krävs för att kunna 

genomföra uppdraget. Från detta villkor görs inga undantag. 

 

4. Bokning av TE är bindande. Om avbokning sker tidigare än 30 dagar före datum för inbokad 

föreläsning debiteras halva det avtalade arvodet. Om avbokning sker 30 dagar eller senare före 

datum för inbokad föreläsning debiteras hela det avtalade arvodet. 

 

5. Moms tillkommer på avtalat arvode med 25 %. Om uppdragsgivaren är berättigad till 

momsfri faktura åligger det uppdragsgivaren att begära detta i samband med bokning. 

 

6. TE är egen företagare och innehar F-skattebevis. Org. nummer 821225-3325. VAT. nr 

SE821225332501. 

 

7. TE fakturerar uppdragsgivaren efter slutfört uppdrag. Betalning sker till bankgiro 173-9960. 

Betalningsvillkor 10 dagar. För att annan betaltid ska gälla krävs att detta avtalas i samband med 

bokning. Efter förfallodagen skickas påminnelsefaktura. Påminnelseavgift (50 kronor) samt 

dröjsmålsränta (9 %) kan tillkomma. 

 

  

 

Kontaktuppgifter 
 

Thérèse Eriksson    

Kungsvägen 54 

595 30 MJÖLBY 

 

0730-413252 

 

info@thereseeriksson.se 

http://www.thereseeriksson.se/

