
Avtal om affiliate 
 

Villkor 

Mindfulnesscenter AB, orgnr 556734-2513, ger efter särskild prövning, Affiliator möjlighet att 

förmedla Mindfulnesscenters utbildningar mot provision. Med förmedling avses i detta 

sammanhang att Affiliator i sina egna kanaler marknadsför Mindfulnesscenters utbildningar mot 

slutkund och förmedlar via en rabattkod eller länk till slutkund varigenom denne leds vidare till 

Mindfulnesscenters utbildningskatalog på www.mindfulnesscenter.se. 

 

Villkoren för affiliate regleras i detta avtal. Avtalet reglerar endast villkoren och hanteringen av 

Affiliatorns provision. Vad gäller villkor som avser användning av programvara, rättigheter osv 

gäller Mindfulnesscenters ordinarie villkor. Avtalet är giltigt först då Mindfulnesscenter har 

bekräftat att Mindfulnesscenter godkänner Affiliatorn. 

 

Förutsättningar 

Affiliator ska inte på något sätt ses som anställd eller på annat sätt i beroendeförhållande till 

Mindfulnesscenter.   

 

Endast företag, föreningar eller organisationer med vid varje tillfälle giltig F-skattsedel kan vara 

Affiliator. Affiliatorn ansvarar för att informera Mindfulnesscenter om eventuella förändringar 

avseende F-skattsedel. Vidare ska Affiliator vid varje tillfälle vara registrerad för moms. Om 

Mindfulnesscenter till följd av Affiliators agerande blir återbetalningsskyldig för moms ska 

Affiliator ersätta Mindfulnesscenter med det återbetalda beloppet. Affiliator ska också ersätta 

Mindfulnesscenter för kostnadsökningar som följer av Mindfulnesscenters förlorade avdragsrätt 

för ingående moms på provisionsersättningarna.  Affiliator är själv ansvarig för samtliga skatter 

och avgifter till följd av att Affiliatorn utför arbete inom ramen för detta avtal.  

 

På förfrågan från Mindfulnesscenter ska Affiliator uppvisa dokumentation som visar att 

ovanstående krav är uppfyllda. 

 

Ersättning 

Provisionens storlek och produkter i detta avtal specificeras från tid till annan i bilaga 1 till detta 

avtal (”Provision och produkter”). Bilagan utgör en integrerad del av avtalet. Bilagan är giltig till 

dess senare version tillställs Affiliator genom e-post eller webbplats. Det åligger Affiliatorn att 

aktivt ta del av denna information, utan särskild uppmaning från Mindfulnesscenter.  

 

Betalning 

Fakturering av Affiliatorns ersättning i enlighet med detta avtal ska ske genom att 

Mindfulnesscenter upprättar en självfaktura. Affiliatorn fullgör således sin faktureringsskyldighet 

genom att låta Mindfulnesscenter utfärda fakturan i Affiliatorns namn och för dennes räkning. 

Självfakturan utgör bokföringsunderlag för Affiliatorn och utgör underlag för utgående moms. 

Affiliatorn ska inte skicka någon faktura ytterligare till Mindfulnesscenter utan endast använda 

självfakturan för bokföring. Utbetalning av fakturans belopp görs 10 dagar efter att Affiliatorn 

har fått självfakturan sig till handa. 

http://www.mindfulnesscenter.se/


 

Mindfulnesscenter ska upprätta en självfaktura avseende Affiliatorns ersättning enligt detta avtal 

den 15 varje månad för perioden fram till och med den sista i månaden innan, under 

förutsättning att  

A) köpet avser en produkt som omfattas av detta avtal, 

B) ångerrätten om 14 dagar har förflutit från den dag elev anmälde sig till utbildningen, 

alternativt att eleven påbörjat utbildningen innan ångerrätten har löpt ut 

C) sammanlagt belopp att betala till Affiliator uppgår till minimibeloppet 1500 kr. 

Uppgår inte Affiliatorns provision att fakturera till minibeloppet 1500 kr innevarande månad, 

innehåller Mindfulnesscenter beloppet fram till dess att Affiliatorns provision uppgår till 

minimibeloppet. Om avtalet om Affiliate upphör, oaktat när så sker, kommer Affiliatorns 

eventuella innestående ersättning att faktureras ut nästföljande månad. Affiliator har inte rätt till 

någon ränta på innestående provision i enlighet med detta stycke. 

 

Avtalstid och uppsägning 

Avtalet gäller från det att Mindfulnesscenter godkänt Affiliatorn, tills vidare. 

 

Mindfulnesscenter har rätt att när som helst, med omedelbar verkan, avsluta avtalet om affiliate. 

Mindfulnesscenter har även rätt att när som helst, med omedelbar verkan, avsluta samarbetet 

med Affiliatorn. Affiliator har vid avslutande rätt till full provision för utförd förmedling fram till 

det datum avtalet upphörde.  

 

Affiliator har rätt att när som helst, med omedelbar verkan, avsluta detta avtal. Affiliatorn har då 

rätt till ersättning enligt stycket ovan. 

 

Om avtalet med Affiliator har upphört, oaktad anledning, utgår dock ingen efterprovision för 

nytecknande av produkter Affiliator förmedlat som sker efter det datum avtalet upphört. 

 

Uppsägning av detta avtal kan ske muntligen eller skriftligen. 

 

Kontaktuppgifter 

Affiliatorn har ansvar för att förse Mindfulnesscenter med aktuella företagsuppgifter såsom 

postadress, telefonnummer, organisationsnummer, kontaktperson och aktuell e-postadress. 

 

Mindfulnesscenter tillhandahåller i första hand information till Affiliatorn via e-post eller för 

ändamålet särskild webbplats. 

 

GDPR 

Mindfulnesscenter kommer med anledning av detta avtal att behandla uppgifter om Affiliators 

betalningsinformation, bland annat uppgift om bankkonto, i syfte att uppfylla sina 

avtalsförpliktelser (utbetala provision). Om Mindfulnesscenter med anledning av detta avtal 

behandlar personuppgifter om Affiliator som omfattas av dataskyddsförordningen 



(Europarlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679) (GDPR) regleras behandlingen i 

Mindfulnesscenters integritetspolicy, https://www.mindfulnesscenter.se/integritetspolicy.  

 

 

 

Bilaga 1 till avtal om Affiliate (2022-02-11) – Provision och produkter 

 

I denna bilaga framgår specifikationer för variablerna provisionens storlek samt vilka produkter 

som omfattas av avtalet från och med 2022-02-11. Belopp som anges i denna bilaga är exklusive 

moms. 

 

Provision 10 % för följande produkter 

Provisionen är 10 % av kursavgiften exklusive moms för varje utbildning som Affiliatorn har 

förmedlat till elev via Mindfulnesscenter enligt villkoren i avtalet ”Avtal om affiliate” avseende 

följande utbildningar: 

• Alla instruktörsutbildningar Steg 1, online eller fysiskt på plats 

• Onlinekurser med Ola Lundström och Ola Schenström 

 

 

https://www.mindfulnesscenter.se/integritetspolicy

