
Andelshaveravtale 2020

Andelshaveravtale mellom _______________________________ og Visit Namdalen SA  

Det er i dag inngått følgende andelshaveravtale avtale mellom Visit Namdalen SA og 
__________________ (heretter kalt bedriften) i forbindelse med felles salg- og markedsføring. 

Dette Får du som Andelshaver i Visit Namdalen: 

1. Oppføring av bedriften med produktpresentasjon på tre språk på www.visitnamdalen.com. 
Bedriften betaler selv for eventuelle oversettingskostnader.

2. Oppføring av bedriften med produktpresentasjon på www.trondelag.com og 
www.visitnorway.com. Bedriften betaler selv for eventuelle oversettingskostnader.

3. Oppføring av bedriften på Visit Norway App – lastet ned over 450.000 ganger, med ca 3 000.000 
sidevisninger..

4. Bedriften blir promotert gjennom temabaserte artikler på www.visitnamdalen.com

5. Bedriften gis mulighet til å sende inn artikler, informasjon om tilbud, arrangement, og lignende 
som publiseres på Visit Namdalens nettportal og www.trondelag.com. Bedriften betaler selv for 
eventuelle oversettingskostnader. 

6. Bedriften gis mulighet til å få sine produkter og arrangement markedsført gjennom Visit
Namdalens kanaler på sosiale medier (Facebook, Instagram, Twitter). 

7. Bedrifter kan fritt disponere Visit Namdalens profil og får tilgang til elektronisk designmanual.

8. Bedriften gis mulighet til å delta på felles distribusjon av brosjyrer. VN kan på sin 
distribusjonsrunde være behjelpelig med distribusjon av bedriftens brosjyremateriell.

9. Bedriften får mulighet for kompetansepåfyll og nettverksbygging gjennom samlinger, 
nettverkstreff, kurs og workshops til rabatterte priser, i regi av VN (ofte i samarbeid med 
Trøndelag Reiseliv og Innovasjon Norge).

10. Bedriften gis mulighet til å være besøksbedrift ved visningsturer for presse- og turoperatører, i 
regi av VN og Trøndelag Reiseliv.

11. Bedriften gis mulighet til å få individuell råd og veiledning om produktutvikling og markedsføring 
fra VN.

http://www.visitnamdalen.com/
http://www.visitnorway.com/
http://www.visitnamdalen.com/


Avtalen Innebærer: 

Denne avtale gjelder i 2 år fra avtaledato. Avtalen fornyes automatisk for 2 nye år med 
mindre det foreligger en skriftlig oppsigelse fra en av partene innen 3 måneder før utløpet 
av denne avtale.

Bedriften forplikter seg til å betale en årlig avgift til VN i samsvar med de til enhver tid 
gjeldende satser:

a) Virksomheter med mer enn 3 årsverk.
Avgift kr 7.500,- eks. mva

b)    Virksomheter med 1 - 3 årsverk.
Avgift kr 5.500,- eks. mva.

c)     Øvrige bedrifter, fra 0-1 årsverk.
Avgift kr 3.500,- eks. mva.

Ved innmelding kommer i tillegg kommer ett andelsinnskudd på kr 3.000,- som ett 
engangsbeløp ref. § 5 i vedtektene.

Serviceavgiften reguleres hvert 2. år av årsmøtet i VN jfr. § 5 i VNs vedtekter. 

Bedriften er ved inngåelse av denne avtalen plassert i kategori: ____________________ 

Serviceavgiften er på  kr _____________   eks.mva.

Kontaktinformasjon: 

Bedrift:  ___________________________________________________________________

Daglig leder (blokkbokstaver): _________________________________________________ 

Org.nr. ____________________________________________________________________

Fakturaadresse: ___________________________________________________________

Besøksadresse: ____________________________________________________________

Telefon:  _____________________E-post:  ______________________________________ 

www.____________________________________________________________________

Dato: _______________________Signatur bedrift: _______________________________

Dato: _______________________Signatur Visit Namdalen: ________________________
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