
Avtale 
 

om bruk av dataprogrammet Wis Tiltak 
mellom                                                         (kunden) 
og Waade Information System AS  (leverandøren). 

 
 

1. Omfatter Denne avtalen omfatter all bruk av Wis Tiltak med et fritt antall 
brukere på et fritt antall maskiner hos kunden. 

2. Varighet Avtalen gjelder fra underskrevet dato og fram til den sies opp av en 
av partene. Oppsigelsesfristen er 6 måneder for kunden og 12 
måneder for leverandøren. Dersom avtalen sies opp, får kunden kun 
bruke Wis Tiltak som et oppslagverk og ikke til endring/registrering av 
data. 

3. Rettigheter Kunden eier alle data som er lagt inn i databasen. Leverandøren eier 
Wis Tiltak med kildekode. Kunden leier tilgang til å bruke Wis Tiltak på 
sine maskiner. 

4. Databehandling 
 

Dersom leverandøren gis tilgang til kundens data, skal leverandøren 
behandle alle kundens data som sensitive, og ikke utgi noen data til 
andre uten kundens godkjenning. Alle ansatte hos leverandøren, som 
behandler data fra kunden, skal ha underskrevet taushetserklæring. 

5. Pris og betaling 
 

For å få tilgang til å bruke Wis Tiltak betaler kunden en månedlig 
bruksavgift som faktureres forskuddsvis to ganger årlig. Prisen 
reguleres av leverandøren. Bruksavgiften dekker alle nye versjoner og 
gratis ubegrenset brukerstøtte på telefon og e-post knyttet til bruk av 
Wis Tiltak. Det kan legges egne avgifter på spesielle moduler. 
Innbetalt bruksavgift refunderes ikke. 

6. Ansvar Leverandøren har ansvar for å rette feil som oppdages i Wis Tiltak. 
Leverandøren har ikke ansvar for problemer/skader som måtte oppstå 
som følge av bruk av Wis Tiltak. Kunden er selv ansvarlig for å sikre 
sine data mot tap og uønsket tilgang. 

7. Lovvalg 
 

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin 
helhet av norsk rett. 

8. Tvistemål 
 

Tvist mellom partene om tolkingen eller rettsvirkningene av denne 
avtalen løses ved forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger frem 
innen to uker fra tvisten oppstod, kan hver av partene forlange tvisten 
avgjort etter norske prosessregler. 

9. Kontakt Kunden plikter så langt det lar seg gjøre å ha en fast kontaktperson 
mot leverandøren. 
 

 For leverandøren For kunden 
 
 
 
 _                                                    _ __________________________ 
 Sted, dato Sted, dato 
 
 
 
 
 __________________________ __________________________ 
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