Registreringsskjema
Søknad om kundekonto (fyll ut alle felt)
Navn:

Org.nr.

Økonomiansvarlig:

E-post adresse:

Innkjøpsansvarlig:

E-post adresse:

Faktura adresse:

Postnr./ Sted:

Leveringsadresse:

Postnr. / Sted:

Telefon / Mobil:

E-post adresse:
Ønsker dere å motta nyhetsbrev med
bl.a. info om produkter og pristilbud?

Hvordan ønskes faktura tilsendt?
E-post (pdf) 

E-post adresse faktura:

EHF 

(Gebyr papirfaktura kr 49,-)

Kategorisering / din bransje: (kryss av)
Produsent kjøkken/snekkeri

Bygg og jern/byggevare

Benkeplateprodusent

Entreprenør / Byggmester

Husprodusent

Elektro

Kjøkkenforhandler

Interiør / Maling

VVS-grossist

Låsservice

Rørlegger

Skip / båt

Arkitekt / interiørarkitekt

Kjedetilknytning(er):
Antatt årsuttak fra NIBU kr:

NEI 

Hvis Ja og ved signering av dette skjema aksepteres vår
personvernerklæring som følger med vedlagt.

Daglig leder / styreformann:

Post(papir) 

JA 

Ønsker kontant betaling: JA 

OBS! Gitt informasjon vil kun bli benyttet ved vår kredittvurdering for opprettelse av konto.

Standard salgs- og leveringsbetingelser
Priser:

Leveringsdagens priser gjøres gjeldende.
Det tas forbehold om pris- og valutaendringer.

Leveringsbetingelser:

FCA Spikkestad forfakturert frakt. Egen henting kan avtales.

Fraktsatser:

Minimumsfrakt kr 148. Utover dette prosentfrakt på netto fakturabeløp. 8 % for
postnummer 0-7999 og 9,5% for postnummer > 7999. Frakttillegg for utlevering til
privatadresse kr 195.

Betalingsbetingelser:

Netto pr 15 dager. Ved for sen betaling beregnes p.d. rente med 1,5% pr. mnd. I
tilfelle purring på forfalte poster forbeholder vi oss retten til kun å levere varer mot
forhåndsbetaling. Betalingsbetingelsen forutsetter godkjent kreditt etter
kredittvurdering.

Salgspant:

NIBU AS har salgspant i varen(e) til kjøpesum med eventuelle påløpte
omkostninger er betalt i sin helhet. Med sin underskrift på dette registreringsskjema
bekrefter kjøperen avtalen om salgspant med selger, og at avtalen er inngått før
salgsgjenstand er overlevert kjøper.

Retur / Reklamasjon:

Retur aksepteres kun etter forhåndsavtale med NIBU AS. Returseddel skal følge
enhver retur og rekvireres fra NIBU. Ved retur av rett levert vare belastes
omkostninger med 20% av netto vareverdi. Prosentsats kan justeres hvis varen ikke
er i salgbar stand. Returfrakt betales av kunden. Ved eventuelle reklamasjoner
begrenser NIBU sitt ansvar seg under enhver omstendighet til varens verdi. Enhver
reklamasjon skal dokumenteres.

Annet:

Alle betingelser og satser kan endres etter nærmere informasjon.
GDPR (regler for personvern):
Vedlagt ligger NIBU sin personvernerklæring. Den gir informasjon om hvordan vi
ivaretar og beskytter våre kunders personopplysninger. Vedlagt ligger også eget
skjema for utfylling av personer i deres organisasjon som ønsker å motta nyhetsbrev fra oss. Den må signeres av hver enkelt som ønsker å motta nyhetsbrev, samt
det må krysses av for at vår personvernerklæring er lest og akseptert. I selve
registreringsskjemaet er det plass for å registrere organisasjonens epost-adresse
med signatur og avkryssing for mottak av nyhetsbrev. (eks. post@firma.no)

Sted / Dato

Underskrift

Navn med blokkbokstaver
Registreringsskjema sendes NIBU AS på e-post nibu@nibu.no eller telefaks 31 29 75 99. Ved ytterligere
spørsmål kontakt oss på telefon 31 29 75 75 eller e-post: info@nibu.no
Etter at kundeforholdet er registrert vil du få tilsendt informasjonsmateriell fra oss. Du vil også bli kontaktet av en
av våre representanter for å avklare videre samarbeid/oppfølging.
Kun for internt bruk:
Kunde kontaktet dato:
Kontaktperson kunde:

pr tlf 

pr besøk 

Ønsker du å motta nyhetsbrev?

JA  NEI 

Dato / Signatur
Ved å krysse av for ja bekreftes det at NIBU sin personvernerklæring er lest og akseptert.

Firma:

Navn

E-post

Signatur

NIBU sin
personvernerklæring er lest.














Personvernerklæring Kunder NIBU AS
(Org.nr. 924748842)

NIBU AS fokuserer på å ivareta og beskytte alle våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i
samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven og
personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som
person eller kunde.
Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og
benytter deg av tjenester fra NIBU AS, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.
Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å bestille varer og ta i bruk
våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen,
og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning krever.

1 BEHANDLINGSANSVARLIG
NIBU AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle varer og tjenester som
leveres av NIBU AS.

2 VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER
2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger
NIBU AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du
på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse og
telefonnummer.
I tillegg registrer NIBU AS løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold til oss, for eksempel
oversikt over hva som er kjøpt av varer.
2.2 Hva personopplysningene brukes til
Vi bruker personopplysningene for å gi deg de varer og tjenester du har registrert deg for, og for å kunne
administrere kundeforholdet, gjennomføre leveranser, service, produktinformasjon, reklamasjonshåndtering
og fakturering.
2.3 Særlig om bruk av informasjonskapsler «cookies».
På noen deler av www.nibu.no vil informasjonskapsler «cookies» kunne bli benyttet. Dette gjelder eksempelvis
på våre hjemmesider, og det opplyses om det på forhånd. Cookies brukes for å gjøre www.nibu.no mer
brukervennlig. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre
endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan det være at du mister tilgangen
til deler av vår hjemmeside.

3 OPPBEVARING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre
kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.
Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge NIBU AS har et saklig behov for dette, og under enhver
omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når NIBU AS ikke lenger
har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

4 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER - TAUSHETSPLIKT
Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg/dere til utenforstående, unntatt når utlevering av
personopplysningene skjer:
a.
b.
c.
d.

Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at NIBU AS tilgjengeliggjør ovennevnte personopplysninger for de
selskapene som etter avtale med NIBU AS forestår deler av den tekniske eller administrative driften av våre
tjenester.
Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder NIBU AS
sitt krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

5 DINE RETTIGHETER
Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som NIBU AS har registrert om deg. Du kan også kreve
retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

6 REVISJON AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN
Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:
a. Vår behandling av personopplysninger endres, eller
b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.
NIBU AS vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne
personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.

7 HENVENDELSER
Du kan ta kontakt med oss via daglig leder eller på mail nibu@nibu.no dersom du vil ha mer informasjon om
NIBU AS behandling av personopplysninger.

