ALLMÄNNA VILLKOR
KVALITETSSÄKRAT BYGGBOLAG
1.

Allmänt.

1.1

Hantverkarkoll Sverige AB, 559202–2734 (”Hantverkarkoll”) är ett bolag
som mot ersättning tillhandahåller information och rapporter till juridiska och
fysiska personer avseende svenska byggföretag på ett lättillgängligt, enkelt
och begripligt sätt. Syftet är att Hantverkarkoll med aktuella tjänster ska
göra det möjligt för juridiska och fysiska personer att kontrollera och jämföra
byggföretag och därmed öka transparensen mellan beställare av byggarbeten
och byggföretag.

1.2

Hantverkarkoll har inom ramen för sin verksamhet utvecklat ett förfarande
för kvalitetskontroll av byggföretag samt ett koncept och varumärke som
bygger på att byggföretag som uppfyller vissa krav och kriterier i enlighet
med kvalitetskontrollen kan få bli kvalitetsmärkt av Hantverkarkoll som
ett Kvalitetssäkrat Byggbolag (”kvalitetsmärkningen”) i utbyte mot
att byggföretagen erlägger vissa avtalade avgifter till Hantverkarkoll.
Genom kvalitetsmärkningen erhåller byggföretaget vissa rättigheter och
förmåner av Hantverkarkoll som kan vara till fördel för byggföretagets
marknadsföring. Hantverkarkoll har till exempel skapat en kvalitetssymbol/
logga (”Kvalitetsstämpeln”), som byggföretaget får möjlighet att använda
på vissa i dessa villkor angivna sätt dvs. en ickeexklusiv licens med särskilda
villkor. Kvalitetsstämpeln är varumärkesskyddad och registrerad hos Patentoch registreringsverket. Kvalitetsstämpeln är en del av det av Hantverkarkolls
upparbetade varumärke/kvalitetsmärkning Kvalitetssäkrat Byggbolag. Se
Kvalitetsstämpeln nedan:
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1.3

Dessa allmänna villkor gäller för såväl ansökningsprocessen dvs. när
byggföretaget ansöker om att få kvalitetsmärkningen Kvalitetssäkrat
Byggbolag samt under tiden byggföretaget är kvalitetsmärkt av Hantverkarkoll
som Kvalitetssäkrat Byggbolag. Med byggföretaget avses således det bolag
som ansöker om att få kvalitetsmärkningen Kvalitetssäkrat Byggbolag och
det bolag som innehar kvalitetsmärkningen som Kvalitetssäkrat Byggbolag
(”Byggföretaget”).

1.4

För att påbörja ansökningsprocessen om att bli ett Kvalitetssäkrat Byggbolag
/erhålla kvalitetsmärkningen ska Byggföretaget fylla i ett ansökningsformulär
på Hantverkarkolls hemsida och därefter betala in en ansökningsavgift. När
det sökande Byggföretaget erlagt ansökningsavgiften till Hantverkarkoll har
ett bindande avtal ingåtts mellan Byggföretaget och Hantverkarkoll varvid
dessa allmänna villkor är tillämpliga.

1.5

Genom att Byggföretaget genomför betalning av ansökningsavgiften
bekräftar Byggföretaget att det tagit del av och godkänt dessa allmänna
villkor för ansöknings- och granskningsprocessen samt för innehavandet av
kvalitetsmärkningen med dess tillkommande rättigheter och förmåner.

2.

Villkor för ansöknings- och granskningsprocessen

2.1

Dessa villkor, p.2, gäller för ansökningsprocessen dvs. från det att
Byggföretaget ansökt om kvalitetsmärkning Hos Hantverkarkoll till dess
att Hantverkarkoll meddelat Byggföretaget om det uppfyller kraven för
kvalitetsmärkningen eller inte.

2.2

Hantverkarkontroll kommer efter att Byggföretaget gett in ansökan ställa ut
en faktura på ansökningsavgiften om 5 000 kr exklusive moms. Byggföretaget
ska erlägga betalning för ansökningsavgiften innan förfallodatumet enligt
fakturan som normalt är 14 dagar.

2.3

När ansökningsavgiften har inkommit på det av Hantverkarkoll anvisat
konto och registrerats av Hantverkarkoll kommer Hantverkarkoll att påbörja
granskningsprocessen.

2.4

För att erhålla kvalitetsmärkningen måste Byggföretaget uppfylla följande
objektiva krav vilka Hantverkarkoll kommer att kontrollera vid sin granskning:
•
•
•
•
•

Byggföretaget är ett aktiebolag,
Byggföretaget har funnits i mer än tre år,
Byggföretaget har inga skulder hos Kronofogden,
Byggföretaget har inget underskott på skattekontot,
Byggföretaget har inte förlorat någon tvist i allmän domstol eller hos 		
Allmänna Reklamationsnämnden,
• Byggföretaget har inga betalningsanmärkningar,
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• Styrelsen i Byggföretaget eller Byggföretagets nuvarande anställda har
aldrig dömts till brott med fängelse i straffskalan (till exempel misshandel,
stöld, bedrägeri, narkotikabrott, skatte- eller bokföringsbrott)
• Byggföretaget är godkänd för F-skatt
• Byggföretaget är momsregistrerat,
• Byggföretaget är registrerat som arbetsgivare,
• Byggföretaget eller dess styrelsemedlemmar har inte haft några närstående
		 bolag som har gått i konkurs
• Byggföretaget har huvudverksamhet inom byggbranschen,
• Byggföretaget har en giltig ansvarsförsäkring och
• Byggföretaget har en godkänd eller auktoriserad revisor
2.5

För att erhålla kvalitetsmärkningen måste Byggföretaget därtill uppfylla
följande kriterier vilka Hantverkarkoll kommer att kontrollera vid sin granskning:

• Byggföretaget har god kunskap och skicklighet inom sitt verksamhetsområde,
• Byggföretaget har välfungerande och strukturerade rutiner och
		arbetsprocesser
• Byggföretaget har ordnad ekonomi (kontinuerliga löneutbetalningar, positivt
		 resultat, låg skuldsättning etc.),
• Byggföretaget har hög kundnöjdhet och goda kundrecensioner och
• Byggföretaget har ett bra kundbemötande och agerar lojalt och hederligt
mot sina kunder.
2.6

För att Hantverkarkoll ska ha möjlighet att utföra sin granskning och bedöma
om Byggföretaget uppfyller kriterierna eller inte kommer Hantverkarkoll behöva
erhålla kontaktuppgifter till 50 kunder som Byggföretaget haft de senaste
24 månaderna. Hantverkarkoll kan därmed komma att kontakta kunderna
i syfte att kontrollera kundnöjdhet och kundbemötande etcetera. För det fall
att Byggföretaget inte tillhandahåller Hantverkarkoll kontaktuppgifter till 50
kunder har Hantverkarkoll rätt att neka Byggföretaget kvalitetsmärkningen
och behöver i övrigt inte fullfölja granskningsprocessen. I sådant fall har
Hantverkarkoll inte heller någon skyldighet att återbetala ansökningsavgiften.

2.7

För att Hantverkarkoll ska ha möjlighet att utföra sin granskning och bedöma
om Byggföretaget uppfyller kriterierna eller inte kan Hantverkarkoll även
komma att behöva göra platsbesök på Byggföretagets byggarbetsplatser
samt prata med Byggföretagets personal. Hantverkarkoll kan därför komma
att utföra sådana platsbesök och föra kontakter med Byggföretagets
personal. För det fall att Byggföretaget inte bereder Hantverkarkoll tillträde
till dess byggarbetsplatser har Hantverkarkoll rätt att neka Byggföretaget
kvalitetsmärkningen och behöver i övrigt inte fullfölja granskningsprocessen.
I sådant fall har Hantverkarkoll inte heller någon skyldighet att återbetala
ansökningsavgiften.
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2.8

För att Hantverkarkoll ska ha möjlighet att utföra sin granskning och bedöma
om Byggföretaget uppfyller kriterierna eller inte kan Hantverkarkoll även
komma att göra kreditupplysningar på bolaget eller andra personer med
ledande ställning i Byggföretaget, dock i enlighet med kreditupplysningslagen
och god kreditupplysningssed.

2.9

För det fall att Byggföretaget inte uppfyller något eller några av kraven för
kvalitetsmärkningen kommer Hantverkarkoll att meddela Byggföretaget att
det inte uppfyller kriterierna för att erhålla kvalitetsmärkningen. Hantverkarkoll
har dock ingen skyldighet att utveckla sin motivering mer än så. För det fall att
Hantverkarkoll efter granskning nekar Byggföretaget kvalitetsmärkningen på
grund av att Byggföretaget enligt Hantverkarkoll inte uppfyller samtliga krav/
kriterier har Hantverkarkoll ingen skyldighet att återbetala ansökningsavgiften.
Detta gäller oaktat hur långt i granskningsprocessen Hantverkarkoll har kommit
och vilket eller vilka krav/kriterier som enligt Hantverkarkoll inte är uppfyllt/
uppfyllda.

3.

Villkor för innehavandet av kvalitetsmärkningen

3.1

Allmänt

3.1.1

Dessa villkor gäller för innehavandet av kvalitetsmärkningen och dess
medföljande rättigheter och förmåner som framgår av dessa allmänna
villkor. Dessa villkor gäller således från det att Byggföretaget erhållit
kvalitetsmärkningen av Hantverkarkoll. Byggföretaget har ansetts ha erhållit
kvalitetsmärkningen när Hantverkarkoll skriftligen efter ansöknings- och
granskningsprocessen meddelat Byggföretaget att det uppfyller de krav och
kriterier Hantverkarkoll ställer upp för att erhålla kvalitetsmärkningen.

3.1.2

Samtliga rättigheter och förmåner är en del av Hantverkarkolls varumärke/
koncept Kvalitetssäkrat Byggbolag. Byggföretaget får inte använda
nedanstående rättigheter och förmåner på ett sådant sätt som kan skada
Hantverkarkoll och/eller dess varumärke Kvalitetssäkrat Byggbolag. Inte heller
får Byggföretaget använda rättigheterna på ett sådant sätt som kan vilseleda
personer avseende varumärkets betydelse/budskap eller dess ursprung. För
det fall att Byggföretaget åsamkar varumärket skada, oaktat om Byggföretaget
agerat vårdslöst eller inte, är Byggföretaget skyldig att ersätta Hantverkarkoll för
den skada det åsamkats. Det gäller såväl under tiden som Byggföretaget innehar
kvalitetsmärkningen och för tiden efter dvs. även efter kvalitetsmärkningen och
rättigheterna har upphört att gälla.

3.1.3

Byggföretaget ska vid användningen av rättigheterna och förmånerna i sin
marknadsföring följa gällande svensk lagstiftning och god marknadsföringssed
samt övriga riktlinjer och instruktioner som meddelas av Hantverkarkoll.
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3.1.4

Byggföretaget har inte rätt att överlåta eller vidarelicensiera de rättigheter eller
förmåner som tillkommer Byggföretaget genom kvalitetsmärkningen.

3.2

Avgifter för kvalitetsmärkningen

3.2.1

Ansökningsavgiften för kvalitetsmärkningen uppgår till 5 000 kr, se p. 2 i dessa
allmänna villkor.

3.2.2

De första sex månaderna för innehavandet av kvalitetsmärkningen utgår ingen
avgift. Därefter utgår en avgift månadsvis för kvalitetsmärkningen som för
närvarande uppgår till 495 kr exklusive moms per månad. Månadsavgiften kan
dock komma att ändras av Hantverkarkoll. Avgiften ska erläggas i enlighet med
av Hantverkarkoll utställd faktura som normalt har en förfallofrist om 30 dagar.
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Om
avgiften inte betalas inom förfallofristen upphävs/upphör kvalitetsmärkningen,
med tillkommande rättigheter och förmåner, omedelbart.

3.3

Rättigheter/förmåner och villkor för dessa

3.3.1

Kvalitetsstämpeln

3.3.1.1 Genom kvalitetsmärkningen erhåller Byggföretaget tillstånd/en licens att
använda
Kvalitetsstämpeln digitalt på sin hemsida, i sina offerter och sociala medier
samt i tryck i sina offerter, broschyrer och andra inlagor under förutsättning
att användningen följer Hantverkarkolls riktlinjer och instruktioner.
Kvalitetsstämpeln är varumärkesskyddad och Hantverkarkolls avsikt med
denna är att den ska inge förtroende och en igenkänningsfaktor hos kunder
varför Kvalitetsstämpeln inte får användas på ett sätt som kan misskreditera
eller skada Kvalitetsstämpelns anseende och varumärke. Byggföretaget har
därför en skyldighet att vårda det inarbetade förtroendet i Kvalitetsstämpeln.
3.3.1.2 Byggföretaget får inte använda Kvalitetsstämpeln på produkter, förpackningar
eller
klädesplagg om Hantverkarkoll inte lämnat ett skriftligt medgivande till
detsamma.
3.3.1.3 Byggföretaget får inte använda Kvalitetsstämpeln på ett sätt som kan vilseleda
personer avseende Kvalitetsstämpelns betydelse/budskap eller dess ursprung.
3.3.1.4 Det åligger Byggföretaget att löpande vid användningen av Kvalitetsstämpeln
säkerställa att användningen av Kvalitetsstämpeln inte bryter mot
Hantverkarkolls riktlinjer och krav för dess användning. För det fall att
Byggföretaget är osäker på hur Kvalitetsstämpeln får användas ska
Byggföretaget kontakta Hantverkarkoll för råd och direktiv kring detsamma.
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3.3.1.5 Kvalitetsstämpel får endast användas i sitt ursprungliga format/utseende vilket
innebär att Byggföretaget inte får:
•
•
•
•
•

Rotera Kvalitetsstämpeln
Ändra färgerna på Kvalitetsstämpeln
Dölja någon del av Kvalitetsstämpeln
Använda äldre versioner av Kvalitetsstämpeln
Lägga till något till Kvalitetsstämpeln så som företagsnamn eller annan text

3.3.1.6 Hantverkarkoll kan när som helst förbjuda Byggföretaget från att använda
Kvalitetsstämpeln på ett visst sätt som Hantverkarkoll anser är olämpligt/
opassande. Hantverkarkoll är inte skyldig att närmare utveckla varför
det anser att användningen är otillåten eller olämplig. Om Hantverkarkoll
meddelar Byggföretaget att användningen av Kvalitetsstämpeln på ett visst
sätt är otillåtet är Byggföretaget skyldig att vidta rättelse inom 48 timmar vid
äventyr av vite om 10 000 kr efter 48 timmar och därefter ytterligare 10 000
kr för varje påbörjad vecka som den otillåtna användningen fortlöper. Detta
innebär att Byggföretaget till exempel inom 48 timmar måste ta bort ev.
inlägg eller publiceringar med Kvalitetsstämpeln om Hantverkarkoll meddelar
Byggföretaget att användningen av Kvalitetsstämpeln på aktuellt sätt är
otillåten.
3.3.1.7 Genom kvalitetsmärkningen erhåller även Byggföretaget tio klistermärkesdekaler
med motiv av Kvalitetsstämpeln. Det finns även en möjlighet för Byggföretaget
att köpa till ytterligare klistermärkesdekaler. Dessa klistermärkesdekaler får
uteslutande användas för att fästa på Byggföretagets arbetsfordon om inte
Hantverkarkoll lämnat ett skriftligt medgivande till annan användning.
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3.3.2

Diplom på kvalitetsmärkningen

3.3.2.1 Genom kvalitetsmärkningen kommer
Byggföretaget någon gång under
året även att erhålla ett diplom på
kvalitetsmärkningen av Hantverkarkoll
för det år som Byggföretaget erhållit
kvalitetsmärkningen. Byggföretaget
kommer vidare att erhålla ett nytt
diplom på kvalitetsmärkning för varje
efterföljande år under förutsättning
att kvalitetsmärkningen inte av någon
anledning har upphört att gälla.
Hantverkarkoll bestämmer tidpunkten
för när under året ett diplom skapas
och skickas ut till Byggföretaget.
3.3.2.2 Byggföretaget förbinder sig att inte
dela, publicera eller i övrigt visa upp
diplomet om kvalitetsmärkningen
och dess rättigheter återkallas eller
upphör att gälla för Byggföretaget.
Detta gäller även för de diplom som
Byggföretaget erhållit för föregående
år om kvalitetsmärkningen återkallas
eller upphör att gälla efterföljande år.
3.3.3

Bröderna Hanson Aktiebolag
s o m n u ä r e t t k va l i e t s s ä k r at by g g b o l a g ™
och uppfyller samtliga kriterier nedan

•

registrerad revisor

•

aktiebolag äldre än tre år

•

huvudverksamhet inom bygg

•

inga betalningsanmärkningar

•

registrerad som arbetsgivare

•

kontinuitet i löneutbetalningar

•

inga förlorade ärenden hos arn

•

inga förlorade konsumenttvister

•

ansvarsförsäkring på tio miljoner

•

omsättning på minst en miljon kronor

•

ingen i styrelsen dömd för grova brott

•

inga konkurser för personer i styrelsen

•

inga skulder till kronfogden eller skatteverket

•

registrerade för moms och godkänd för f - skatt

sajad mirkhalafi
VD Hantverkarkoll
av Rise-certifierad besiktningsman

Företagsprofil

3.3.3.1 Genom kvalitetsmärkningen kommer Byggföretaget även att erhålla en
företagsprofil på Hantverkarkolls hemsida. Hantverkarkoll styr över vad
innehållet kommer att vara i företagsprofilen och kan när som helst komma att
uppdatera, justera eller ändra informationen i företagsprofilen. Företagsprofilen
innehåller dock som huvudregel en företagsbeskrivning och bilder utvalda av
Hantverkarkoll tillsammans med Byggföretaget. Detta innehåll kan komma att
ändras.
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3.4

Byggföretagets skyldigheter
kvalitetsmärkningen

3.4.1

Byggföretaget måste ha en gällande ansvarsförsäkring under hela tiden som
Byggföretaget innehar kvalitetsmärkningen och är skyldig att under tiden
Byggföretaget innehar kvalitetsmärkningen/under kvalitetsmärkningstiden
översända det senaste giltiga försäkringsbeviset till Hantverkarkoll.
Hantverkarkoll har rätt kontrollera att Byggföretaget har en giltig
ansvarsförsäkring med Byggföretagets försäkringsbolag. Byggföretaget
är därmed skyldig att tillhandahålla Hantverkarkoll den information och ev.
fullmakt som erfordras för att Hantverkarkoll ska ha möjlighet att kontrollera
detsamma.

3.4.2

Byggföretaget är skyldig att under kvalitetsmärkningstiden efterleva dessa
allmänna villkor, tvingande svensk lagstiftning avseende dess verksamhet,
rekommendationer från Allmänna Reklamationsnämnden till Byggföretaget
och i övrigt agera etiskt och i enlighet med god sed för byggbranschen.
Byggföretaget förbinder sig att varken under kvalitetsmärkningstiden eller
inom tio år därefter utveckla ett liknande koncept eller varumärke som Säkrat
Byggföretag inom samma eller närliggande bransch. Om detta villkor överträds
ska vite om 100 000 kr utgå till Hantverkarkoll. Hantverkarkoll har dock rätt till
skadestånd för hela sin skada om skadan
överstiger 100 000 kr.

3.4.3

och

åtaganden

under

och

efter

3.4.4

Byggföretaget förbinder sig att i god tid informera Hantverkarkoll om
förändringar som kan ha betydelse för Byggföretagets uppfyllande av krav ock
kriterier som Hantverkarkoll ställer upp för kvalitetsmärkningen.

3.4.5

Byggföretaget förbinder sig att snarast och senast inom sju arbetsdagar
meddela
Hantverkarkoll om väsentliga förändringar/väsentlig ny information som
kan ha betydelse för Byggföretagets uppfyllande av de krav och kriterier
som Hantverkarkoll ställer upp för kvalitetsmärkningen. Med väsentliga
förändringar/ väsentlig ny information avses bland annat men inte uteslutande:

• Byggföretaget har fått betalningsförelägganden hos Kronofogden,
• Byggföretaget eller personer i styrelsen eller ledande befattning i 		
Byggföretaget har fått betalningsanmärkningar,
• Byggföretagets har fått underskott på skattekontot,
• Byggföretaget har hamnat på obestånd,
• Byggföretaget har hamnat i tvist i skiljedomstol eller allmän domstol,
• Styrelsemedlemmar i Byggföretaget har gått bort, utträtt eller tillträtt,
• Personer i styrelsen eller i ledande befattning i Byggföretaget har dömts
		 för brott
• Byggföretaget har fått en eller flera anmälningar hos Allmänna
		
Reklamationsnämnden,
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• Byggföretaget har överlåtits eller aktier i Byggföretaget har överlåtits
• Byggföretagets ledning har bytts ut eller ändrats eller
• Skatteverket har beslutat om att genomföra revision av Byggföretaget.
3.5

Ändring av allmänna villkor

3.5.1

Hantverkarkoll kan komma att göra ändringar i dessa allmänna villkor
innefattande kraven och kriterierna som Byggföretaget måste uppfylla för att
ha kvar kvalitetsmärkningen. Byggföretaget kommer i sådant fall att informeras
om väsentliga ändringar per e-post. Om Byggföretaget inte vill acceptera
de nya villkoren kan Byggföretaget säga upp avtalet om innehavande av
kvalitetsmärkningen inom 30 dagar och behöver då inte erlägga avgiften för
efterföljande månad. Om ingen uppsägning skett inom 30 dagar anses dock
Byggföretaget ha godkänt de ändrade villkoren för kvalitetsmärkningen.

3.6

Uppsägning och upphävning av kvalitetsmärkningen

3.6.1

Kvalitetsmärkningen och de tillkommande rättigheterna och förmånerna kan
när som helst återkallas/upphävas av Hantverkarkoll, var för sig eller i sin
helhet. För det fall att Byggföretaget har agerat i strid mot något villkor i dessa
allmänna villkor innefattande om Byggföretaget inte längre uppfyller de krav
och kriterier som Hantverkarkoll ställer upp för kvalitetsmärkningen återbetalas
inte erlagda avgifter för kvalitetsmärkningen. För det fall att Hantverkarkoll
återkallar eller säger upp kvalitetsmärkningen omedelbart av annat skäl än
ovan eller i övrigt inte motiverar återkallelsen återbetalas dock den avgift som
erlagts för den period som Byggföretaget betalat för men inte fått nyttja/ha
kvar kvalitetsmärkningen för. Detta gäller dock endast om kvalitetsmärkningen
i sin helhet återkallas/sägs upp och inte om endast en viss rättighet eller
förmån återkallas. Vidare återbetalas aldrig ansökningsavgiften om 5 000 kr
utan endast de månatliga betalningarna därefter avses.

3.6.2

Om Byggföretaget inte längre vill inneha kvalitetsmärkningen och erlägga den
månatliga avgiften kan Byggföretaget säga upp avtalet om kvalitetsmärkningen
med en månads uppsägningstid. Byggföretaget är således skyldig att erlägga
den månatliga avgiften för nästföljande månad om avtalet om kvalitetsmärkning
sägs upp. Uppsägningen ska ske skriftligen per e-post till Hantverkarkoll för att
vara giltig.

3.6.3

Kvalitetsmärkningen upphävs per automatik för det fall att Byggföretaget säljs
eller byter ledning.

3.6.4

Om kvalitetsmärkningen upphör att gälla, oaktat anledningen därtill,
ska Byggföretaget omedelbart och senast inom 14 dagar upphöra med
användningen av de rättigheter och förmåner som det tidigare innehaft genom
kvalitetsmärkningen med äventyr av vite om 10 000 kr för varje påbörjad vecka
som Byggföretaget fortsätter att använda rättigheterna och förmånerna
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efter 14-dagars fristen. Med rättigheterna och förmånerna avses alla de
rättigheter och förmåner som anges i dessa allmänna villkor samt annan typ
av användning/nyttjande av varumärket/konceptet Kvalitetssäkrat Byggbolag.
Hantverkarkoll är inte skyldig att ersätta Byggföretaget för skada/kostnader
de åsamkas för att avveckla användningen av rättigheterna och förmånerna.
Ovan innebär bland annat att Byggföretaget omedelbart och senast inom 14
dagar måste avlägsna eventuella klistermärkesdekaler från arbetsfordon och
att Hantverkarkoll inte ansvarar för eventuell skada på arbetsfordonet när
klistermärkesdekalerna avlägsnas.
3.6.5

För det fall att kvalitetsmärkningen återkallas eller upphör att gälla finns
ingen rättighet för Byggföretaget att erhålla kvalitetsmärkningen på nytt utan
Byggföretaget måste ansöka om kvalitetsmärkningen på nytt. Hantverkarkoll
kommer därmed att utföra en ny granskning efter att ansökningsavgiften om 5
000 kr erlagts på nytt.

3.7

Ansvarsbegränsning

3.7.1

Hantverkarkolls ansvar för skada det kan komma att åsamka Byggföretaget är
begränsat till Byggföretagets senaste erlagda avgift för kvalitetsmärkningen.

3.7.2

Om Byggföretaget har ett skadeståndskrav mot Hantverkarkoll ska det
skriftligen och utan dröjsmål, dock senast inom två månader, framställa krav
mot Hantverkarkoll. Senare framställt anspråk innebär att rätten till ersättning
går förlorad.

3.8

Immateriella rättigheter

3.8.1

Samtliga immateriella rättigheter till varumärket Kvalitetssäkrat Byggbolag
samt övriga immateriella rättigheter som uppstår i samband med och/eller till
följd av innehavandet av kvalitetsmärkningen tillkommer Hantverkarkoll.

3.9

Ogiltighet / jämkning av avtalsvillkor

3.9.1

Skulle någon bestämmelse i dessa allmänna villkor eller del därav befinnas
oskäligt eller ogiltigt, ska detta inte innebära att dessa allmänna villkor i dess
helhet är oskäliga eller ogiltiga, utan ska, i den mån jämkningen eller ogiltigheten
väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt villkoren, skälig
jämkning i villkoren ske.

3.10

Tvist

3.10.1 Tvist i anledning av detta avtal med tillhörande allmänna villkor skall slutligt
avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Sätet för
skiljeförfarandet ska vara Stockholm.
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