
 
 

 

 

Forretningsbetingelser for partnervirksomheder hos Green Network A/S 
 
I. Indledning 
 
§ 1. Anvendelsesområde 

 
Forretningsbetingelserne gælder for alle ydelser fra Green Network A/S, medmindre der direkte og 
skriftligt er aftalt andet mellem Green Network A/S og partnervirksomheden. 
Forretningsbetingelserne har virkning fra den 1. januar 2018. 
 
II. Green Network A/S 
  
§ 2. Navn  
 
Virksomhedens navn er "Green Network A/S".  
 
§ 3. Hjemsted  
 
Green Network A/S hjemsted er Roms Hule 8, 3 sal, 7100 Vejle.  
 
§ 4. Mission  
 
Green Network A/S mission er at skabe fortsat udvikling og innovation af virksomhedernes samfundsansvar 
(CSR) med henblik på at skabe værdi for virksomhederne og samfundet.  
 
Green Network A/S er et CSR videns- og træningscenter, der arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og 
vækst hos de tilknyttede partnervirksomheder. I mere end 21 år har Green Network A/S inspireret og 
udviklet virksomhedernes måde at tænke forretning på, ligesom der er banet vej for nye forretnings-
muligheder gennem arbejdet med forretningsfokuseret samfundsansvar (CSR). Green Network A/S er i dag 
blandt Danmarks førende udbydere af viden, udvikling og træning i CSR- og bæredygtighedsprocesser hos 
danske virksomheder.  
 

III. Partnerskab 
 
§ 5. Partnere 
 
Følgende virksomheder kan tegne partnerskab hos Green Network A/S 
 

• Private og offentlige virksomheder  

• Organisationer  

• Forsknings-, uddannelses- og vidensinstitutioner  

 
§ 6. Ydelser 

Med et partnerskab hos Green Network A/S får din virksomhed adgang til en række ydelser til at opbygge 
CSR kompetencer og løsninger. 



 
 

 

 
Følgende ydelser er inkluderet i partnerskabet: 
 

• CSR træning og kompetenceudvikling 
o Gratis adgang til mindst 15 kurser og arrangementer hvert år 
o Gratis ”CSR Tjek” af virksomheden 

• Netværk med mere end 150 partnervirksomheder 

• Deltagelse i udviklingsprojekter i samarbejde med ministerier, styrelser og fonde 

• Information om ny lovgivning 

• Nyhedsbrev med relevant branchenyt, partnerhistorier og generelle nyheder fra Green Network A/S 

• Specielt tilbud på benyttelse af kemikaliestyrringssystem CHESS samt redegørelser inden for miljø, 
arbejdsmiljø, bæredygtighed, sociale forhold og sundhed 

• En særlig partnerrabat på 15% på Green Network A/S certificerede CSR ledelsessystem e4.. 
 
Alle øvrige ydelser leveret af Green Network A/S betales af partnervirksomheden i overensstemmelse med 
aktuelt tilbud, idet partnervirksomheden gives en partnerrabat på 15%.  
 
§ 7. Tegning af partnerskab hos Green Network A/S 
 
Tegning af partnerskab sker ved henvendelse til Green Network A/S, der skriftligt bekræfter partnerskabet 
ved en mail vedhæftet disse forretningsbetingelser. Green Network A/S forbeholder sig ret til at afvise en 
anmodning om partnerskab. 

 

Partnervirksomheden skal i forbindelse med tegning af partnerskab udfylde et skema med stamoplysninger 
om partnervirksomheden, idet partnervirksomheden blandt andet skal oplyse en primær kontaktperson og 
en primær mailadresse.  

 

Den primære mailadresse vil blive anvendt til al kommunikation mellem Green Network A/S og 
partnervirksomheden indtil det tidspunkt, hvor partnervirksomheden har oplyst en ny primær mailadresse. 

 

§ 8. Opsigelse af partnerskab 
 
Partnerskabet fortsætter indtil det tidspunkt, hvor partnervirksomheden har opsagt partnerskabet. Opsigelse 
skal ske skriftligt til Green Network A/S med 3 måneders varsel til udløbet af et 12 måneders partnerskab. 
Opsigelsen sendes til greennetwork@greennetwork.dk.    
 
§ 9. Pris og betaling 
 
Prisen for tegning af et partnerskab hos Green Network A/S udgør for et år (12 måneder fra 
indmeldelsesdato) 9.000 kr. eksklusive moms. Kontingentet for et partnerskab opkræves en gang årligt.  
 
Green Network A/S er hvert år berettiget til at regulere kontingentet med op til 5% af det forudgående års 
kontingent. Såfremt Green Network A/S ønsker at foretage en regulering på mere end 5%, kan dette alene 
ske med et varsel på 2 måneder til udløbet af et 12 måneders partnerskab, og partnervirksomheden kan i 
dette tilfælde opsige partnerskabet inden 12 måneders partnerskabets udløb.  
 
Green Network A/S betalingsbetingelser er 2 uger efter fakturadato. 
 



 
 

 

IV. Øvrige vilkår 
 
§ 10. Datasikkerhed og fortrolighed 
 
Green Network A/S lægger stor vægt på at bevare en høj grad af datasikkerhed. Det har stor betydning for 
os, at oplysninger givet til Green Network A/S opbevares sikkert og ikke kommer til andres kendskab, 
medmindre andet er aftalt. 
 
Da Green Network A/S rummer et stort netværk, er det en naturlig del af vores virksomhed at pleje 
relationerne partnervirksomhederne imellem ved at henvise dem til hinanden.  
 
Alle opgaver, som Green Network A/S løser i samarbejde med en partnervirksomhed, behandles i fuld 
fortrolighed. 
 
§ 12. Ansvarsfraskrivelse 
 
Green Network A/S er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter og ydelser, medmindre det 
kan påvises, at fejlen kan tilregnes Green Network A/S som forsætligt eller uagtsomt. Green Network A/S kan 
under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.  
 
§ 13. Opsigelse fra Green Network A/S 
 
Green Network A/S kan med øjeblikkelig varsel opsige en partnervirksomhed, der, efter bestyrelsens eller 
direktørens opfattelse, modarbejder Green Network A/S mission eller med overlæg bringer Green Network 
A/S i miskredit. I tilfælde af opsigelse betales årskontingentet forholdsvist tilbage.  
 
§ 14. Delvis ugyldighed 
 
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende forretningsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller 
uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed og gennemførlighed påvirkes 
eller forringes deraf. 
 
§ 15. Lovvalg og værneting 
 
Enhver tvist, som måtte opstå mellem partnervirksomheden og Green Network A/S, skal afgøres efter dansk 
ret ved Retten i Kolding. 
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