Flexify – Tjenestevilkår for brukere
1. Om Flexify
1.1 Flexify driver en plattform som tillater bedrifter
å kommunisere og inngå kontrakter med
selvstendige næringsdrivende for levering av
spesifikke oppdrag ("Oppdraget") ved hjelp av vår
nettside på www.Flexify.no ("Tjenesten").
1.2 Tjenesten drives av Flexify AS ("Flexify", "vi",
"vår" eller "oss").
2. Ditt forhold til oss
2.1 Dette dokumentet og eventuelle dokumenter
referert til i det (samlet, "Vilkår for Tjenesten”) angir
vilkårene for ditt forhold til oss. Det er viktig at du
leser og forstår vilkårene for bruk før du bruker
tjenesten. Hvis det er noe du ikke forstår, vennligst
kontakt oss på kontakt@flexify.no for forklaring på
hva dette betyr for deg.
2.2 Ved å sette opp en konto hos oss eller bruke
Tjenesten, godtar du disse Vilkår for bruk. Hvis du
ikke godtar disse vilkårene, kan du ikke besøke, ha
tilgang til eller bruke Tjenesten.
3. Informasjon om oss
3.1 Flexify AS er et norskregistrert aksjeselskap. Vi
har kontorer i Fornebuveien 84, 1266 Lysaker.
4. Informasjon om deg
4.1 Ditt privatliv er viktig for oss. Ønsker du å lese
vår personvernpolicy ta kontakt med oss på
kontakt@flexify.no for å forstå hvordan vi samler,
bruker og deler informasjon om deg. Som en del av
vårt samarbeid forbeholder vi oss retten til å
kommunisere til våre kunder og brukere at vi
leverer tjenester til dere, og i den forbindelse bruke
deres logo på nettsiden og i annet
markedsføringsmateriell.
5. Beskrivelse av vår Tjeneste
5.1 Flexify er en plattform som tillater bedrifter som
har registrert seg på vår Tjeneste å opprette og
inngå uavhengige oppdragsavtaler med
selvstendige næringsdrivende som har registrert
seg på vår tjeneste ("Flexere") og annonsere
oppdrag hvor de trenger å leie inn Flexere.
5.2 Flexere kan bruke Tjenesten til å søke etter
oppdrag og inngå avtaler som selvstendig
næringsdrivende med virksomheter med hensyn til
det annonserte oppdraget ("Engasjementet").
5.3 Bedrifter og Flexere må selv bestemme om det
er hensiktsmessig å inngå i en kontrakt og iverksette
Engasjementet.
5.4 I tilfelle en bedrift og en Flexer inngår en
kontrakt, vil denne kontrakten være inngått
utelukkende mellom virksomheten og

Flexeren. Eventuelle spørsmål og krav relatert til
denne kontrakten skal rettes til virksomheten eller
Flexeren (etter behov) og ikke til oss.
5.5 Virksomhetene som benytter Flexify er selv
ansvarlig for at forholdet med Flexer ikke defineres
som et ansettelsesforhold der arbeidskontrakt skal
tilbys. Flexify vil forsøke å tilpasse Tjenesten så
dette ikke er mulig , men bedriften tar med dette
det fulle og hele ansvaret for noe krav som skulle
oppstå i denne sammenheng.
5.6 Flexere godtar med dette at Tjenesten skal
brukes til midlertidige oppdrag der de opptrer som
selvstendige næringsdrivende og selv er ansvarlig
for leveranse og kvalitet.
5.7 Flexify står på ingen måte ansvarlig for i hvilken
grad engasjementet utføres i henhold til kontrakt
mellom bedrift og flexer, og tar ikke ansvar for krav
som skulle oppstå i denne sammenheng.
5.8 Bedrifter godtar med dette at hvis det oppstår et
ansettelsesforhold mellom selskapet og én eller
flere flexere under eller opptil 12 måneder etter at
flexer har utført et oppdrag for bedrift, så skal
bedriften betale Flexify et rekrutteringsgebyr á
49.000kr + mva for hver ansettelse.
6. Kontooppsett
6.1 For å få tilgang til vår Tjeneste og bruke
bestemte funksjoner på nettstedet, må du
registrere deg hos oss og sett opp en konto med en
ID og et passord (din "konto").
6.2 Du må være 18 år eller eldre og i stand til å
inngå en juridisk bindende avtale for å bruke av vår
tjeneste.
7. Din profil
7.1 Når du registrerer en konto, blir du bedt om å gi
ytterligere opplysninger for å fullføre en
brukerprofil ("Profil"). Din profil vil bli brukt til å
markedsføre din virksomhet eller tjenester til andre
brukere med det formål å inngå engasjementer, og
derfor blir noe av informasjonen som er knyttet til
profilen din, vist til andre brukere
7.2 Du bekrefter at eventuelle bilder, tekst eller
informasjon som du lager eller lagrer
("Brukerinnhold ") mens du bruker Tjenesten, vil
dekke regler for akseptabel bruk.
7.3 Vi krever ikke eierskap til brukerinnholdet ditt. I
stedet gir du oss en verdensomspennende, ikkeeksklusivt, royaltyfritt lisens til å bruke, kopiere,
reprodusere og gjøre brukerinnhold tilgjengelig
hvor som helst og i hvilken som helst form på vår
Tjeneste (inkludert slik at brukerne kan se og bruke
brukerinnholdet ditt).
8. Avgifter og betaling

8.1 Flexere trenger ikke å betale for å bruke
tjenesten. Bedrifter som inngår en avtale vil
imidlertid som følge av bruk av tjenesten betale et
fast beløp for hver time utført på et oppdrag
("gebyrene").
8.2 Størrelsen på gebyrene er publisert på
nettstedet eller kommunisert direkte til bedriftene
via telefon eller epost.
8.3 Flexify kan tilby salgsfremmende rabatter eller
variere gebyrene som vi, etter vårt eget skjønn, ser
passende.
8.4 Vi vil gi virksomheter 7 dagers varsel før vi
endrer gebyrene (endring gjelder ikke for igangsatte
engasjement). Ved å fortsette å bruke Tjenesten og
inngå nye engasjementer, aksepterer virksomheten
de nye gebyrene.
8.5 Vi vil hver måned sende bedrifter en faktura
som angir gebyrer som er påløpt og som skal
betales innen fristen på 14 dager.
8.6 Hvis vi ikke mottar betaling innen 14 dager etter
at du har mottatt fakturaen, kan vi, uten å påvirke
andre rettigheter og rettsmidler tilgjengelig for oss,
uten å gi deg beskjed, suspendere eller midlertidig
deaktiver hele eller deler av din tilgang til Tjenesten,
og vi er ikke forpliktet til utføre noen eller alle
tjenestene mens de berørte avgiftene forblir
ubetalte.
8.7 Vi vil på vegne av Flexer og dens foretak
opprette og sende virksomheten en faktura for
oppdraget etter det er utført. Virksomheten plikter å
betale denne i henhold til fristen på 7 dager.
8.8 Alle beløp og gebyrer angitt eller omtalt i disse
vilkårene for bruk: (a) skal betales i den valutaen
som er oppgitt på fakturaen; (b) inkluderer ikke
merverdiavgift (hvis aktuelt)
9. Tilleggstjenester
9.1 Vi kan fra tid til annen tilby ytterligere tjenester
til både bedrifter og Flexere, som for eksempel: (a) å
foreslå en kontrakt for engasjementet og (b) å tilby
en enkel timeførings- og faktureringstjeneste.
9.2 For bedrifter kan våre tilleggstjenester også
inkludere: (a) verifisere kvalifikasjoner og erfaring
hos nye Flexere som registrerer seg hos oss;
(b) matche egnede Flexere til et annonsert oppdrag
og anbefale disse Flexerne til bedrifter (selv om
bedrifter er frie til å avvise våre anbefalinger og
inngå kontrakt med en oppdragstaker de velger); og
(c) gi retningslinjer for forholdet mellom bedrifter og
Flexere.
9.3 For Flexere kan våre tilleggstjenester også
inkludere: (a) hjelp med å registrere seg som
selvstendig næringsdrivende og informasjon om
rettigheter og forpliktelser som Flexer og (b) en
enkel timeførings- og faktureringstjeneste.

9.4 Vi kan kreve ekstra gebyrer for bruk av
tilleggstjenestene.
10. Din rett til å bruke Tjenesten
10.1 Materialet og innholdet som omfatter
Tjenesten (unntatt brukerinnhold) tilhører oss eller
våre tredjepartslisensgivere, og vi gir deg tillatelse til
å bruke dette materialet og innholdet med det ene
formål å bruke Tjenesten i samsvar med disse
vilkårene for bruk.
10.2 Annet enn det som er tillatt i disse vilkårene,
har du ikke rett til å bruke "Flexify"-navnet, eller
noen "Flexify" -merker, logoer, domenenavn og
andre karakteristiske merkevareelementer.
10.3 Din rett til å bruke Tjenesten er personlig for
deg, og du har ikke lov til å gi dette videre til en
annen person eller å selge, gi bort eller overføre
kontoen til en annen person.
11. Regler for akseptabel bruk
11.1 I tillegg til de øvrige kravene i disse vilkårene,
beskriver denne delen spesifikke regler som gjelder
for din bruk av Tjenesten ("Regler for akseptabel
bruk”).
11.2 Ved bruk av Tjenesten må du ikke:
(a) Hvis du er en bedrift, kontakte noen Flexer med
en profil på vår tjeneste utenom gjennom vår
tjeneste;
(b) Hvis du er Flexer, kontakte noen bedrift
angående et oppdrag som er oppført på vår
Tjeneste annet enn gjennom vår tjeneste;
11.3 Manglende overholdelse av reglene for
akseptabel bruk utgjør et alvorlig brudd på disse
Vilkår for bruk, og kan føre til at vi utfører alle eller
noen av følgende handlinger (med eller uten varsel):
(a) umiddelbar, midlertidig eller permanent
tilbaketrekking av din rett til å bruke vår tjeneste;
(b) umiddelbar, midlertidig eller permanent fjerning
av brukerinnhold
(c) utstedelse av advarsel til deg;
(d) Rettssaker mot deg, inkludert rettssaker for
tilbakebetaling av alle kostnader
(inkludert, men ikke begrenset til, rimelige
administrative og juridiske kostnader) som
resulterer fra brudd på vilkårene for bruk;
(e) deling av informasjon til myndigheter som vi
med rimelighet føler er nødvendig.
11.4 Svarene beskrevet i denne paragraf 11.3 er
ikke utfyllende, og vi kan gjennomføre andre
handling vi anser rimelig hensiktsmessig.
12. Avslutning av forholdet
12.1 Hvis du på noe tidspunkt ikke føler at du kan
godta disse vilkårene eller noen endringer som er
gjort i vilkårene for bruk eller tjenesten, må du
umiddelbart slutte å bruke tjenesten.

12.2 Hvis du vil avslutte bruken av Tjenesten, ta
kontakt med Flexify AS på kontakt@flexify.no
12.3 Vi kan umiddelbart avslutte bruken av
Tjenesten dersom du bryter reglene for akseptabelt
Bruk, hvilken som helst annen viktig regel (er), eller
vilkår og betingelser vi angir for tilgang og bruk av
Tjenesten inkludert disse vilkårene for bruk.
12.4 Oppsigelsen av din bruk av Tjenesten og
kanselleringen av kontoen din skal ikke påvirke
noen av dine eller oppdragsgiverens forpliktelser til
å betale noen beløp som skyldes oss.
13. Vårt ansvar overfor deg og ditt ansvar
overfor oss
13.1 Vår Tjeneste gjør tilgjengelig tredjepartsinnhold
som brukerinnhold (inkludert innhold fra bedrifter
og Flexere). Da vi ikke produserer slik tredjeparts
innhold, kan vi ikke være ansvarlig for det på noen
måte.
13.2 I tilfelle det oppstår et krav som følge av vår
tjeneste, er vårt ansvar overfor deg aldri mer enn
beløpet du har betalt oss i løpet av 12 måneder før
kravet oppstår, og i det tilfelle der du ikke har betalt
oss noe har vi ikke noe ansvar overfor deg.
13.3 Vi vil aldri være ansvarlig for tap som ikke er
rimelige innenfor tjenestens natur
13.4 Hvis du er en bedrift, fristiller du oss for alle
forpliktelser, kostnader, utgifter, skader og tap som
er påført eller pådratt dere i forbindelse med krav
fra Flexer som følge av deres handling eller
manglende betaling knyttet til et engasjement.
13.5 Hvis du er Flexer, fristiller du oss for alle
forpliktelser, kostnader, utgifter, skader og tap som
er påført eller pådratt deg i forbindelse med krav fra
en bedrift som følge av deres handling eller
manglende utførelse knyttet til et engasjement.
13.6 Hvis du har en tvist med oss angående
Tjenesten, vennligst kontakt oss først
på kontakt@flexify.no og forsøk å løse uenigheten
uformelt.
14. Endringer i dokumentene
14.1 Vi kan revidere disse brukerbetingelsene fra tid
til annen, men den nyeste versjonen vil alltid være
tilgjengelig ved å kontakte kontakt@flexify.no
14.2 Endringer vil vanligvis oppstå på grunn av at
nye funksjoner legges til Tjenesten, endringer i
loven eller hvor vi må tydeliggjøre vår posisjon
14.3 Vi vil, når det er mulig og rimelig, prøve å
kontakte deg for å gi deg beskjed om vesentlige
endringer i noen av dokumentene nevnt i disse
vilkårene.
14.4 Normalt vil vi prøve å gi deg en advarsel før de
nye vilkårene blir iverksatt. Imidlertid må det noen
ganger gjennomføres endringer umiddelbart, og
hvis dette skjer, vil vi ikke gi deg noen varsel.

15. Dokumenter som gjelder for vårt forhold til
deg
15.1 Den nåværende versjonen av vilkårene for
bruk inneholder de eneste vilkårene som gjelder for
vårt forhold til deg.
15.2 Hvis en del av vilkårene for bruk ikke kan
håndheves, vil resten av vilkårene fortsatt gjelde for
vårt forhold.
15.3 Hvis du ikke overholder disse vilkårene for bruk
og vi ikke gjør noe umiddelbart, betyr dette ikke at vi
har gitt opp noen rett vi har, og vi kan fortsatt
gjennomføre handlinger i tråd med disse vilkår i
fremtiden.
16. Ugyldiggjøring
Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene er dømt
for å være ulovlig eller ikke kan håndheves, vil dette
ikke påvirke resten av bestemmelsene og disse vil
forbli i full kraft og gjeldende
17. Kontakt, tilbakemelding og klager
17.1 Hvis du trenger å kontakte oss i forhold til disse
vilkårene eller andre dokumenter nevnt i dem,
vennligst send oss en e-post på kontakt@flexify.no
17.2 Vi ønsker å høre fra våre brukere, og er alltid
interessert i å lære hvordan vi kan forbedre
tjenesten. Ved å gi tilbakemelding eller idéer til
tjenesten, godtar du at du gir opp eventuelle
rettigheter du har til disse, slik at vi kan bruke og
tillate andre å bruke dem uten begrensning og uten
betaling til deg.
18. Lov
Norsk lov vil gjelde for alle tvister og tolkningen av
disse vilkårene. De Norske domstoler vil ha ikkeeksklusiv jurisdiksjon over enhver tvist som oppstår
fra eller relatert til din bruk av tjenesten.

