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ABONNEMENTSAVTALE
inngått mellom

Kjøperbedrift:____________________________________________
Organisasjonsnummer:_____________________________________
Kjøperbedriftens avtalenr.:__________________________________
Type avtale :

1. Individuell kjøperbedriftsavtale
(kryss av for valgt alternativ)

2. konsernavtale

og

Achilles Information AS
Organisasjonsnummer:980 430 596 MVA
på følgende vilkår:
1

DRIFTSAVTALEN
Denne abonnementsavtalen dekker to tjenestenivåer:
(i)
(ii)

Standard StartBANK abonnementsavtale.
Utvidet avtale som gir direkte tilgang til Dun & Bradstreet kredittrapport
inklusive rolleoversikt for sentrale tillitspersoner for de organisasjoner som det
gjøres oppslag mot.

Standard StartBANK abonnementsavtale reflekterer partnerskapsavtalen som er
inngått mellom Byggenæringens Landsforening og Achilles Information AS om drift
av StartBANK for bygge- og anleggsnæringen, av 14. april 2005 gjelder i sin helhet
mellom partene til denne abonnementsavtalen. Driftsavtalen er Vedlegg til denne
abonnementsavtalen.
Skal abonnementsavtalen omfatte utvidet kredittrapport fra Dun & Bradstreet
(D&B), vennligst kryss av relevant alternativ
Ja
Nei
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2

KJØPERBEDRIFTENS REPRESENTANT OG FAKTURAADRESSE
Adresse: ________________________________________________
Post nr: _________ Poststed:________________________________
Kontaktperson(er):________________________________________
Telefon:______________________Telefaks:____________________
Mobil :__________________________________________________
E-post:__________________________________________________

3

PRISINGSSTRUKTUR

3.1

Prinsipper for prismodell

Styringsgruppen beslutter endelig modell og pris. Imidlertid er følgende hovedprinsipper for
prismodell og økonomisk kompensasjon lagt til grunn for denne avtale. Det etableres to
forskjellige prismodeller for henholdsvis Kjøperbedrifter og Leverandører.
Alle Kjøpere må først legge seg inn som leverandører. Dette gjelder ikke byggherre og
andre som ikke er i en leverandørposisjon. Det betyr at de fleste abonnenter vil være både
kjøper og leverandør.
Abonnementsprisen gjelder for ett år av gangen og løper i ett år fra registreringsdato.
Det enkelte abonnement løper for et år og kan sies opp med 6 måneders varsel.
3.2

Gjeldende Abonnementsavgifter Leverandører og Kjøperbedrifter

3.2.1 Generelt, Standard abonnementsavtale
Som tabellen under viser er standard abonnementsavgift differensiert etter bedriftens totale
omsetning per juridiske enhet. Vennligst oppgi din bedrifts omsetning (basis siste års
reviderte regnskap):________________________________ NOK
Årlig omsetning
(basis siste års reviderte
regnskap)
NOK
0- 5 mill
NOK
5- 10 mill
NOK 10-20 mill
NOK 20- 50 mill
NOK 50 – 100 mill
NOK 100 –200 mill
NOK 200-500 mill
NOK 500-1 000 mill
NOK 1 000-2 000 mill
NOK 2 000-3 000 mill
NOK 3 000-5 000 mill
NOK > 5 000 mill

Pris per år som
Leverandør
NOK 2 200
NOK 2 200
NOK 4 400
NOK 4 400
NOK 4 400
NOK 4 400
NOK 4 400
NOK 4 400
NOK 4 400
NOK 4 400
NOK 4 400
NOK 4 400

Pris per år som Kjøperbedrift
(unntatt byggherrer og
institusjoner m.m.)
NOK 2 200
NOK 4 400
NOK 4 400
NOK 6 600
NOK 8 800
NOK 11 000
NOK 16 500
NOK 33 000
NOK 66 000
NOK 110 100
NOK 165 200
NOK 220 300
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3.2.2 Datterselskaper
For datterselskaper av allerede registrerte Kjøperbedrifter som etablerer seg som egen
Kjøperbedrift, gis det 20 % rabatt på overnevnte årlige abonnementsavgift.
3.2.3 Konsernavtale
Selskaper som er organisert som konsern kan velge en alternativ abonnementstruktur som
Kjøperbedrift i forhold til den standardmodellen som presentert ovenfor. Det enkelte konsern kan selv
avgjøre om avtalen skal etableres med det ultimate morselskap eller for underliggende
konsernstrukturer med eget morselskap.
På basis av konsolidert konsernomsetning ifølge siste reviderte årsregnskap (detaljinformasjon skal
angis i Appendix 1), fastsettes hvert år for Konsernet samlet årlig avgift som Kjøperbedrift ifølge
ovennevnte tabell. Ved valg av denne modellen skal alle norske selskaper i konsernet gis rett til
kjøpertilgang til StartBANK på følgende betingelser:
Morselskap(er) i konsernet som ikke har selvstendige leveranser til bygge- og anleggsnæringen utover
egne selskaper i konsernet kan gis umiddelbar tilgang som Kjøperbedrift ved undertegning av slik
konsernavtale. Det presiseres dog at slik avtale ikke gir rett til å videreformidle til datterselskaper eller
deres ansatte tilgang som Kjøperbedrift under Konsernavtalen.
Rent generelt forutsetter bruk av denne konsernregelen at alle norske datterselskaper i konsernet som
har leveranser til norsk bygge- og anleggsnæring skal godkjennes som leverandør i StartBANK innen
4 måneder etter dato for inngåelse av slik konsernavtale. De selskapene i konsernet som skal
inkluderes som kjøperbedrifter og leverandører under denne konsernavtalen skal være listet med
relevante data ifølge Appendix 1 til denne avtalen. Økonomisk kompensasjon for
leverandørgodkjenningen skal skje på standard vilkår.
Datterselskaper som godkjennes som Leverandører i StartBANK under slik Konsernavtale, vil
fortløpende etter godkjent registrering bli opprettet som egen Kjøperbedrift innen rammen av
Konsernavtalen.
For datterselskaper som ikke gjennomfører slik registrering som leverandør, innen den ovennevnte 4
månedersfristen gis Achilles rett til å etterfakturere disse datterselskapene kjøperavgift i henhold til
den ordinære tariffen korrigert for normal datterselskapsrabatt. Ovennevnte aksjon forutsetter dog at
Achilles etter 3 måneder har gitt melding til morselskapet (eller den kontaktperson i konsernet som er
angitt i Appendix 1) om manglende registrering fra datterselskapets side.
Forutsetningen for slik Konsernavtale er at Appendix 1 ajourføres minimum årlig. To måneder før
årlig forfall skal Achilles gjennom henvendelse til morselskapet (eller den kontaktperson i konsernet
som er angitt i Appendix 1) be om slik ajourføring. I løpet av året kan nye selskaper i konsernet
løpende legges til avtalen, forutsatt at registrering som leverandør skjer på vanlig måte.

3.3

Abonnementsavgifter Andre (offentlige og private byggherrer, vareleverandører
og offentlige institusjoner, etater m.m.
(i)

Byggherrer

NOK 11 000 – 22 000

Avtalt beløp:
Kommentar:

Hvis byggherre engasjerer prosjektleder som opptrer på dennes vegne (dvs ikke inngår
kontrakter i eget navn) forutsettes at prosjektleder (firma) skal være registrert som
leverandør i StartBANK. Hvis denne forutsetningen er oppfylt, kan Byggherre tildele
midlertidig StartBANK kjøpertilgang til navngitte ansatte hos prosjektleder/firma for
en periode begrenset til kontraktens varighet.
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(ii)
Rene vareleverandører
Vareleverandører som ikke engasjerer underentreprenører, kan også gis tilgang til
StartBANK som kjøperbedrift på følgende vilkår:
For vareleverandører med omsetning inntil NOK 200 millioner er
abonnementsprisen
NOK 11 000
For vareleverandører med omsetning over NOK 200 millioner er
abonnementsprisen
NOK 22 00

(iii)

Offentlige institusjoner, etater m.m.

NOK 11 000

3.4.1 Utvidet abonnementsavtale med Dun & Bradstreet tilgang
Som vist i tabellen nedenfor er det mulig å abonnere på rapporter med et utvidet
informasjonsinnhold fra Dun & Bradstreet .
Det abonneres på: ……………………..stk rapporter.
Maksimum antall
tilleggsrapporterer
pr. år
100
150
200
250
400
550
800
1.250
1.500
2.000
2.500
3.000
4.500
6.000
8.000
10.000
>10.000

Tilleggspris pr. år
for D&B
rapporter med
utvidet innhold
NOK 1.150
NOK 1.725
NOK 2.300
NOK 2.875
NOK 4.600
NOK 6.325
NOK 9.200
NOK 14.375
NOK 17.250
NOK 23.000
NOK 28.750
NOK 34.500
NOK 51.750
NOK 69.000
NOK 92.000
NOK 115.000
Individuell avtale

Ovennevnte priser er basert på en D&B avtale pr. kjøperorganisasjon. Hvis tilgangen til D&B avtaler
skal administreres som separate avtaler for enkelte avdelinger etc. påløper en ekstra
administrasjonskostnad på NOK 1.000 pr. ekstra avtale.
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3.4.2 Gjenpartsbrev
Dersom det søkes på privatpersoner, eller Enkeltpersonsforetak (ENK) som
kun er registrert i Enhetsregisteret, er Dun & Bradstreet pålagt å sende ut informasjon til disse
om hvem som har søkt informasjon. Kostnaden for denne utsendelsen av gjenpartsbrev, ca kr
7, 00 pr brev, kommer i tillegg til priser på finansiell rapport som vist i tabellen under punkt
3.4.1. Mer informasjon om Gjenpartsbrev kan finnes på:
https://www.bisnode.no/kontakt/gjenpartsbrev/
3.5 Regningsarbeid
Eventuell assistanse fra Achilles ved kobling av StartBANK til Kjøperbedriftenes
eksisterende datasystem, belastes separat etter regning, basert på en fast pris på NOK 850 per
time, med mindre annet er avtalt. Timeprisen dekker alle kostnader forbundet med oppdraget,
eksklusive reisekostnader. Timeprisen reguleres i henhold til konsumprisindeksen.
I tilfelle Abonnenten ønsker å kjøpe andre systemtjenester fra Achilles, skal ovennevnte pris
være gjeldende.
Reisekostnader kompenseres etter regning i henhold til Statens reiseregulativ.
3.6 Merverdiavgift
Alle priser er angitt eksklusive merverdiavgift.
4

OPPSIGELSE

Abonnementsavtalen gjelder i 1 – ett – år fra underskrift.
Etter denne perioden løper avtalen videre 1 – ett – år om gangen, med mindre en av partene
skriftlig sier den opp senest 6 – seks – måneder før avtaleperiodens utløpsdato
5

ANDRE FORHOLD

5.1 Brukertilgang
5.1.1 Generell brukertilgang
For å oppfylle Datatilsynets krav til sporbarhet forplikter Kjøperbedriften seg til å etablere
individuelle brukertilganger (brukernavn og passord) for hver enkelt person som skal ha
tilgang til StartBANK.
For å opprette og fjerne brukernavn og passord for ansatte i egen organisasjon gir
Kjøperbedriftens Representant skriftlig melding til StartBANK for etablering av Lokal
Administrator(er) som så kan gi og fjerne slik generelle tilgangsrettigheter for ansatte i egen
organisasjon. Ved opphør av arbeidsavtale forplikter Kjøperbedriften å slette StartBANK
brukertilgang.
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5.1.2 Tilgang til skatte- og avgiftsinformasjon (SKAV informasjon)
For tilgang til SKAV-informasjon, se egen tilleggsavtale.
5.2 Krav til brukerutstyr
StartBANK for bygge- og anleggsnæringen er en Web-basert tjeneste, og programmet kjøres i
en nettleser. Det stilles ingen spesielle krav til bruker-PC-ene utover at de må være i stand til å
kjøre Internett-baserte løsninger på en tilfredsstillende måte. Pc-en bør ha en skjerm med
minimum oppløsning på 1024 x 768. Løsningen utvikles og testes for Microsoft Internett
Explorer versjon 5 eller nyere, men andre nettlesere vil også kunne fungere. Brukere er
ansvarlig for tilgang til internett gjennom linjer med tilfredsstillende kapasitet.
5.3 Oppetid
Systemet er åpent innenfor definert kjernetid som er 08:00 – 16:00 alle arbeidsdager (mandag
til fredag) utenom helligdager og andre offentlige fridager.
Dersom det ikke oppstår feil utenfor denne kjernetiden, vil systemet i praksis være tilgjengelig
24 timer i døgnet, 365 dager i året.
5.4 Opplæring
Achilles kan tilby Kjøperbedriftene opplæring i praktisk bruk av StartBANK. Slik opplæring
og kostnadene knyttet til denne vil være gjenstand for separat avtale.
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6 ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER
Dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne avtalen så ta gjerne kontakt med oss.
Achilles’ representanter
Achilles Information AS – StartBANK
Postboks 1817 Stoa
N - 4858 Arendal
Kontaktpersoner:
Carsten Krøger

Pia Irene Hanssen

Sector Manager StartBANK

Administrasjon StartBANK

Mobil: + 47 95 82 39 40

Telefon: + 47 37 06 35 55

E-post:

Telefaks: + 47 37 06 35 51

carsten.kroger@achilles.no

E-post:

Sted______________________________,

pih@achilles.no

dato ___________________________

ACHILLES INFORMATION AS

KJØPERBEDRIFT

________________________

___________________________

Navn i blokkbokstaver

Navn i blokkbokstaver

________________________

___________________________

Denne avtalen er utstedt i 2- to- eksemplarer hvor hver av partene beholder 1-ett- eksemplar.
Ett signert eksemplar av avtalen vil bli returnert til Dem, når vi har mottatt avtalen i underskrevet
tilstand. Vennligst send to signerte avtaler til:
Achilles Information AS – StartBANK,
Postboks 1817 Stoa, 4858 Arendal
Internett tilgang til StartBANK gis ved mottak av signert avtale.

VEDLEGG – APPENDIX 1 - OVERSIKT
KONSERN/MORSELSKAP/DATTERSELSKAPER
Tilleggskommentar/tilleggsopplysninger:

