Sælgerkontrakt mellem Hus Forbi og Hus Forbi-sælger.
Navn:__________________ Id-nr.:______ Dato:______ Distributør:_________________
Som sælger bliver jeg medlem af foreningen Hus Forbi, har stemmeret på
generalforsamlingen og jeg forpligter mig til at opfylde følgende krav:
1.

Jeg er hjemløs, tidligere hjemløs eller tilhører gruppen af socialt udsatte mennesker.

2.

Min samlede tilknytning til Danmark er væsentligt større end tilknytningen til noget
andet land

3.

Jeg bærer synligt ID-kort, når jeg sælger aviser.

4.

Jeg skal fremvise mit ID-kort ved køb af aviserne hos distributørerne
hvor jeg kan købe op til 175 aviser pr. uge. ( hver 7. dag)

5.

Jeg respekterer, at jeg ikke kan gøre krav på et bestemt salgssted som mit eget.

6.

Når jeg sælger aviser optræder jeg ikke påvirket af alkohol eller stoffer
og har hverken truende eller voldelig adfærd.

7.

Jeg sælger ikke aviser på private områder, hvis indehaverne ikke ønsker dette.
-Gælder også offentlige transportmidler.

8.

Jeg modtager ikke penge uden at tilbyde avisen og sælger altid avisen for 20 kr..

9.

Når jeg optræder som sælger indlader jeg mig ikke på diskussioner, men henviser
eventuelle konflikter til distributøren eller Hus Forbis sekretariat, tlf: 89 93 74 74

10.

Jeg videresælger kun aviser til andre sælgere i akutte tilfælde og i begrænset omfang..

11.

Jeg er gjort bekendt med at indtægten ved salg af avisen er skattepligtig b-indkomst.

1.
2.
3.
4.

Hus Forbi og/eller distributøren forpligter sig til at opfylde følgende krav:
Hus Forbi sørger for, at der under normale omstændigheder er aviser til rådighed for sælgerne
hos flest mulige distributører.
Hus Forbi arbejder for at avisens indhold og udseende har en høj kvalitet.
Hus Forbis salgsafdeling er hverdag mellem kl. 8 og kl.13 til rådighed for henvendelser fra
sælgere.
Distributørerne bytter gamle aviser, til nye aviser frem til d.7. i den følgende måned. Defekte
aviser kan altid bytte. Undtaget er Mændenes Hjem, Lille Istedgade 2, 1706 København V.

__________________________
Sælger

____________________________
Distributør ( navn og by)
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