
Vilkår for bruk 

Generelle brukervilkår 

Dette nettstedet tilhører Takstsentralen AS. Brukervilkårene gjelder enhver bruk av dette nettstedet. 
Når du bruker dette nettstedet, aksepterer du disse vilkårene. Dersom du ikke aksepterer vilkårene, 
skal du ikke benytte informasjon eller tjenester formidlet på dette nettstedet. 

Nettstedet er under kontinuerlig forbedring, og oppdateres løpende. Bruksvilkårene gjelder derfor 
også for endringer i innhold, informasjon og tjenester som tilbys på nettstedet. 

Innhold 

Alt innhold på dette nettstedet eies eller lisensieres av Takstsentralen AS. Med mindre annet er 
skriftlig avtalt, kan innholdet på denne nettsiden ikke kopieres, reproduseres eller republiseres. 

Takstsentralen AS forbeholder seg retten til å trekke tilbake eller endre tjenestene vi tilbyr på denne 
nettsiden. 

Bruk av tjenesten 

Det er bruker selv som er ansvarlig for hvordan denne tjenesten benyttes.  

Brukerinformasjon 

For å gjøre en forespørsel eller bestille en tjeneste på dette nettstedet, må du oppgi enkelte 
personopplysninger. Dette kan være fullt navn, e-postadresse, telefon og boligadresse. For mer 
informasjon henviser vi til vår personvernerklæring.  

Personvernerklæring 

Takstsentralen AS behandler informasjon og personopplysninger som er nødvendig for å formidle 
forespørsler og oppdrag på en effektiv og trygg måte. Ved bruk av dette nettstedet godtar du 
vilkårene i vår personvernerklæring: [lenke til personvernerklæring] 

Koblinger til andre nettsider 

Denne nettsiden kan inneholde koblinger til andre nettsider som ikke drives av Takstsentralen AS. 
Takstsentralen AS er ikke ansvarlig for tilgjengelighet, innhold eller tjenester som tilbys på disse 
sidene. 

Tjenesten 

Dette er en formidlingstjeneste. Takstsentralen AS formidler forespørsler og oppdrag mellom kunder 
og leverandører, og mellom leverandører. Takstsentralen tilbyr ikke direktekjøp av tjenester på dette 
nettstedet. 

Partene 

• Kunde er den som foretar en forespørsel, eller gjør en bestilling av en tjeneste 
• Leverandør er den som gjennomfører oppdraget / leverer tjenesten 

Avtaleinngåelse 

Avtaleinngåelse skjer direkte mellom partene. Takstsentralen legger til rette for kontakt mellom 
partene, men er ikke part i avtaleinngåelsene. 



Takstsentralen AS anbefaler at det inngås skriftlig avtale mellom partene. Denne bør som minimum 
beskrive oppdragstype, omfang, dato og sted for gjennomføring / leveranse, avtalt pris og 
oppgjørsform. 

Kredittsjekk 

I forbindelse med avtaleinngåelse kan Takstsentralen eller utførende leverandør foreta en 
kredittsjekk av kunde. 

Pris 

Pris for oppdrag avtales mellom kunde og utførende leverandør.  For enkelte tjenester kan det være 
oppgitt veiledende eller eksempelpriser. Også i slike tilfeller skal pris avtales. 

Det kan forekomme at priser er regulert av underliggende kontrakter som forvaltes av 
Takstsentralen. Leverandører tilknyttet Takstsentralen kan være bundet av disse. I slike tilfeller vil 
Takstsentralen opplyse om fastsatte priser og andre vilkår av betydning for tjenesten. 

Oppgjør 

Takstsentralen formidler oppgjør på vegne av leverandører tilknyttet Takstsentralen AS. Det kan 
derfor tilkomme et transaksjonsgebyr som tillegg til de oppgitte eller avtalte priser. Dette vil variere 
med oppgjørsmetode. Oppgjørsform avtales mellom partene ved avtaleinngåelse. 

Leveranse / gjennomføring 

Takstsentralen AS har intet ansvar for utførelse av oppdragene. Enhver reklamasjon eller krav må 
således fremmes direkte overfor den utførende leverandør. 

Ansvarsfraskrivelser 

Bruk av denne tjenesten skal skje i samsvar med brukervilkårene. Bruker er ansvarlig for egen bruk av 
tjenesten. Bruker kan ikke gjøre gjeldende noe ansvar overfor Takstsentralen AS for forsinkelser, feil, 
mangler eller annet mislighold av avtaler inngått med leverandører tilknyttet denne tjenesten. 

 


