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KLADDE KONTRAKT MELLEM KRÆSS OG DESIGNER

VERSION 9.0 (APRIL ‘21)
Denne kontrakt er i mellem:

Kræss
Blågårdsgade 17, 2200 KBH N

herefter benævnt Kræss

og

Designer

Til oplysning:
Kræss er kun formidler af salget mellem Designer og kunden.
Kræss tager et formidlingshonorarfor salget som faktureres Designer.
Kræss ‘holder’ kun pengene for omsætning af dit salg.
Kræss fakturerer formidlingsgebyret inkl moms af din omsætning før at den frigives til din bankkonto.
Din omsætning inkl. moms (fratrukket formidlingsgebyr inkl moms) frigives først efter 40 dage fra salg.
Udbetalingen af omsætningen sker hver den 3. bankdag i hver måned for alle ordre som er minimum 40 dage gamle og endnu ikke er udbetalt.
Når Designer modtager et salg igennem Kræss oprettes automatisk en faktura fra Designeren til kunden samt en faktura (Formidlingshonorar) fra Kræss
til Designer.

Forudsætninger for underskrivelse af kontrakt:
● Det er Designers ansvar at bogføre og overholde gældende regler for han/hendes virksomhed og salget igennem Kræss.
● Designer skal oplyse han/han virksomheds momspligt ved underskrivelse af kontrakten og ved fremtidige ændringer af denne.
● Det er en forudsætning for samarbejde i mellem Designer og Kræss at Designer er bekendt med Kræss salgssystem og har udfyldt

virksomheds- og bankoplysninger. Det er også en forudsætning for at Designer kan modtage udbetaling af fortjenester.
● Det er Designers ansvar at overvåge salget og lagerbeholdningen af han/hendes produkter i Kræss, og opretholde en fast forsyning for at undgå

udsolgt over tid.. I salgssystemet kan Designer selv overvåge salg, lagerstatus og produkter.
● Det er en forudsætning for at underskrivelse af kontrakten at Designer er CVR registreret.
● Kræss sender ikke afregningsbilag direkte til Designer for udbetalingen. Designer skal selv hente rapporter og fakturaer  i Kræss salgssystem til

brug i bogføring.
● Hvis et produkt har en fejl som er sket under produktion eller i under udstilling Kræss butik men stadig er salgsbart kan det sælges til nedsat pris

som anden sortering med samme formidlingshonorar-procent aftale.
● Hvis et produkt er afleveret af Designer i Kræss butik og herefter bliver svært beskadiget i butikken eller ved forsendelse til kunden i en sådan

grad at det ikke er egnet til salg erstatter Kræss produktet som hvis produktet var solgt. Det gælder dog ikke plakater (se §4.6).

§1 Denne kontrakt er gældende for alle produkter som Designer afleverer i Kræss til videresalg, og er gyldig indtil kontrakten ophæves af en af parterne.
Kontrakten kan til enhver tid ophæves ved skriftlig meddelelse. Såfremt at Designer har produkter til salg i Kræss butik skal disse afhentes af Designer
indenfor 30 dage fra opsigelsen.

§1 .2 Kræss må sælge produkterne i Kræss butik og på deres webshop til en udsalgspris som er aftalt mellem kunstner og Kræss. Udsalgsprisen må dog
aldrig være større end Designers lignende produkters udsalgspris i andre butikker og/eller webshops. Kræss kan sælge produkterne på tilbud såfremt
Designer er enig.

§1 .3 Hvis Designer sælger lignende produkter til en lavere pris i andre butikker eller webshops kan Kræss nedsætte prisen på produkterne i Kræss butik
og webshop til matchende priser. Det gælder dog som udgangspunkt ikke hvis Designer sælger lignende produkter til en lavere pris på midlertidige
markeder.
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§1.4 Det er Designers eget ansvar og holde lagerføring over produkter som er afleveret i Kræss til videresalg. Vi anbefaler at Designer sender en
følgeseddel over antal produkter som er afleveret og at Designer også selv gemmer denne. Kræss holder også selv lagerføring med produkter som
afleveres, men der altid opstå fejl og uregelmæssigheder i lagerantallet som Kræss ikke kan stå til ansvar for. En real-time lageropgørelse over designers
produkter kan findes i Kræss Salgssystem. Såfremt at designer og Kræss er uenige om det korrekte antal af lagerførte produkter ophæves kontrakten nu
mindre at uoverensstemmelsen kan løses på andre måder.

§1.5 Hvis produkterne ikke sælges indenfor en rimelig tidsperiode (bestemt af Kræss) ophæves kontrakten og Designer kan afhente produkterne i Kræss
butik numindre at andet aftales.

§1.6 Det er derfor Designers eget ansvar at indberette moms og lave korrekt bogføring af han/hendes salg. Det aftalte formidlingshonorar aftalt mellem
Designer og Kræss kan til en hver til ændres hvis begge parter er enige.

§1.7 Hvis Kræss eller Designers virksomhed går konkurs eller af andre årsager ikke er i stand til at sælge produkterne, har Designer 30 dage til at hente
han/hendes produkter såfremt de ikke er solgt.

§1.8 Designer og Kræss har overblik i Kræss Salgssystem, over hvor mange af designers produkter som bliver solgt i Kræss. Derfor ved Designer og Kræss
også hvor mange produkter som ikke er blevet solgt.

§1.9 Kræss kan til enhver tid sælge produkterne til en nedsat pris såfremt at de stadig betaler samme fortjeneste til Designer som hvis produktets pris ikke
var nedsat. Det gælder dog kun hvis tilbudsprisen ikke annonceres offentligt.

§2 Kræss kan ikke stilles til ansvar for at Designer måtte være utilfreds med udstilling af produkter i butik og/eller webshop. I så fald er det Designer frit
for at ophæve kontrakten.

§2.1 Det er en betingelse for Kræss at de kan brande, udstille og markedsføre Designer i butikken og på sociale medier med billeder, tekst og andre medier.
Det er Kræss frit for hvordan de vil fremstille og markedsføre Designeren.

§2.2 Alt markedsføringsmateriale (tekst, billeder, grafik etc.) som Designer sender til Kræss,  må Kræss bruge til markedsføring i butikken, i webshop og på
sociale medier.

§2.3 Kræss kan tage billeder af Designers produkter og bruge det til markedsføring af Designer i butikken, i webshop og på sociale medier.

§2.4 Produktets pris i Kræss butik er som udgangspunkt den samme som i Kræss Webshop.

§2.5 Hvis Kræss har fået lov til at benytte billeder og andre medier givet eller produceret af Designer eller som  er tilgængelige på Designers hjemmeside
eller sociale medier, er det Designers ansvar at Kræss ikke bryder eventuelle ophavsrettigheder i forbindelse med brug af mediet.

FORMIDLINGSGEBYR OG UDBETALING TIL DESIGNER

§3 Kræss er kun facilitator for salget af produktet til kunden. Det er Designer som officielt sælger produktet til kunden. Designers navn oplyses når
Designers produkt bliver solgt, og han/hendes kontaktoplysninger kan til enhver tid videregives til kunden ved et salg i Kræss.

§3.1 Designer skal betale moms af han/hendes omsætning i Kræss (hvis designer er momsregistreret). Ligeledes kan moms af Kræss
formidlingshonorarer fratrækkes i Designers virksomheds købsmomsregnskab såfremt at Designer er momsregisteret. Det er Designers ansvar at oplyse
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momsstatus til Kræss ved ingåelse af samarbejde og meddele hvis Designers momsstatus ændres undervejs, så det korrekt momsbeløb altid pålægges og
oplyses kundens fakturaer.

§3.2 Kræss og Designer har aftalt at Kræss modtager et formidlingshonorar (ofte procentmæssig) for hver vare som de sælger for Designer. Designer er
opmærksom på at der pålægges en salgsmoms af fortjenesten for de solgte produkter i henhold til de enhver tid gældende virksomhedsregler for
Designers virksomhed. Det er Designers ansvar at indberette dette.

§3.3 Designer modtager periodisk udbetaling af han/hendes omsætning for salg i Kræss (fratrukket formidlingsgebyr inkl moms) den 3. bankdag i hver
ny måned for alle ordrer  (ikke refunderede) hvor Designers fortjeneste endnu ikke er udbetalt og er ældre (købsdato) end 40 dage.
Fra d. 1 november til d. 24 december har Kræss udvidet returret pga. julesalg og produkter købt i denne periode kan returneres t.o.m. d. 1 februar . Derfor
udbetales fortjeneste af produkter solgt i denne periode først den 15. februar i det nye eller eller første bankdag herefter.

§3.4 I salgssystemet kan Designer finde han/hendes virksomheds faktura til kunden som har købt han/hendes produkt i Kræss under pågældende ordre.
Fakturaen bliver automatisk udstedt for hver ordre. Ligeledes udstedes en automatisk faktura for formidlingshonorar til Designeren fra Kræss for hver
solgt produkt under pågældende ordre. Formidlingshonorar-fakturaen fra Kræss til Designer oplyses eksklusiv moms selvom Kræss formidlingshonorar
altid er inklusiv 25% moms.  Der er Designers ansvar selv at påregne moms (25%) på formidlingshonorar fakturaerne ved bogføring.
De 2 fakturaer skal designer altid kunne tilgå og gemme såfremt at de skal bruges til bogføring eller fremvise overfor myndigheder.
Der udstedes også en kvittering for den periodiske udbetaling (gældende flere ordre). Denne kvittering er ikke en gyldig faktura, men den kan bruges til
hurtig periodisk bogføring i Designers regnskabsprogram, så han/hun undgår at indtaste hver enkelt faktura.

§3.5 Hvis Designer har udenlandsk bank eller andre forhold som pålægger et gebyr når fortjenesten af salget skal overføres til han/hendes bank
fratrækkes gebyret af Designers udbetaling.

§3.6 Det er Designers ansvar at bogføre efter gældendene virksomhedsregler for han/hendes virksomhed og overholde gældende virksomhedsregler.

PRODUKT ANSVAR

§4 Det er Designer der bærer ansvaret for produkterne og eventuelle fejl og mangler som måtte være med produktet. Designer og Kræss gennemgår
sammen produkterne beskaffenhed før at de udstilles og sælges Kræss. Hvis produktet indeholder fejl eller mangler er det Designers ansvar at reparerer
eller erstatte produktet. Hvis produktet godkendes er det herefter Kræss ansvar at produkterne ikke påføres skade eller slidtage som gør dem usalgsbar.
Såfremt at en fejl i produktet ikke opdages under Designers og Kræss gennemgang af produkterne når de afleveres, så forpligtes Kræss og Designer til i
samarbejde at finde en løsning som ikke går økonomisk ud over Kræss. ´

Som udgangspunk gælder det at:

● Hvis et produkt har en fejl som er sket under produktion eller i under udstilling Kræss butik men stadig er salgsbart kan det sælges til
nedsat pris som anden sortering med samme formidlingshonorar-procent aftale.

● Hvis et produkt er afleveret af Designer i Kræss butik og herefter bliver svært beskadiget i butikken eller ved forsendelse til kunden i
en sådan grad at det ikke er egnet til salg erstatter Kræss produktet som hvis produktet var solgt. Det gælder dog ikke plakater (se
§9.8).

§4.1 Hvis produktet er solgt til en kunde som efterfølgende gør brug af sin returret fordi at kunden har fortrudt sit køb, og produktet ikke har været taget i
synlig brug eller er beskadiget, så vil produktet blive sat tilbage i butikken til nyt salg.

§4.2 Kræss tager ikke imod kunders retunering af produkter hvis de er synligt brugt eller beskadiget af kunden.
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§4.3 Kræss har ansvaret for Designers produkter som er opbevaret eller udstillet i butikken på Blågårdsgade 17A. Såfremt produkterne bliver udsat for
tyveri, brand, vandskade, hændelig undergang m.v. under opholdet i butikken og som gør det usalgsbart er det Kræss ansvar at betale Designer
han/hendes fortjeneste som hvis produktet var solgt til udsalgsprisen. Dette gælder dog ikke for plakater og printsager (se §4.6)

§4.4 Hvis et produkt har fejl eller er beskadiget i butikken kan Kræss sælge det som en anden sortering til nedsat pris med samme kommissionsaftale
såfremt produktet stadig er salgsbart.

§4.5 Såfremt at der sker en uoverensstemmelse mellem antal solgte produkter og designers lager af produkter i Kræss og en enighed som ikke kræver
økonomisk erstatning ikke kan nås, skal Kræss ikke betale designer økonomisk erstatning for produkterne. Kræss må bestræbe sig på at denne form for
svind og uoverensstemmelser ikke sker, men samtidig kan menneskelige ske og må tages højde for.

§4.6 Såfremt at Designeren sælger print, plakater eller lignende printsager (herefter kaldet plakater) i Kræss, kan Kræss erstatning til Designeren for
svind, tyveri, skade eller lignende hændelser som gør en plakat ikke-salgsbar ikke overstige følgende priser for et givent format: A6: 2 kr. -  A5: 5 kr. - A4: 8
kr. - A3: 20 kr. - 30x40: 20 kr. - 40x50: 30 kr. - A2: 45 kr. - 50x70: 50 kr. - 70x100: 80 kr.  Ved skade på en plakat forvoldt af Kræss eller af  kunder i Kræss
butik er det op til Kræss at vurdere om plakaten skal forsøges at sælges som 2. sortering til en nedsat pris - udsalgsprisen heraf fordeles mellem Kræss og
Designer efter gældende formidlingshonorar. Designers fortjeneste af salg som 2. sortering vil oftes være højere end erstatningsprisen nævnt tidligere, og
vil derfor være at foretrække. Hvis det ikke lykkes at sælge plakaten som 2. sortering inden for et rimeligt tidsrum (vurderes af Kræss) erstattes plakaten
til førnævnte priser.

§4.7 Kræss har både en fysisk butik og webshop og det er et stort logistisk arbejde at have holde styr på salg og lager begge steder samtidig. Derfor er det
nødvendigt at nedskrive lager antallet for alle plakat-produkter med ét (1) stk. i salgssystemet. Det betyder at når Designer logger ind i Kræss Salgssystem
vil lagerantallet på et  plakat-produkt altid være én(1) mindre antal end det faktiske tal. Det er nødvendigt for Kræss for at undgå at sælge beskadigede
plakater i webshoppen samt at kunne udstille plakater i butikken.

§4.8 Designer kan ikke aflevere plakater til salg i Kræss som er ikke salgsbare grundet skader eller printfejl, og det er Designers ansvar at undersøge
plakaternes beskaffenhed sammen med Kræss ved aflevering i Kræss. Hvis en eller flere plakater alligevel har fejl kan Kræss sælge dem som 2. sortering
eller afvise at sælge dem.

Denne kontrakt gælder fra dato for underskrivelse. Ved underskrivelse har Designer læst og forstået alle betingelser i kontrakten.

DENNE KONTRAKT ER EN KLADDE OG IKKE GYLDIG
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