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General Terms and Conditions

Allmänna villkor

GoodHabitz Sweden AB

GoodHabitz Sweden AB

Definitions

Definitioner

In these General Terms and Conditions (hereafter

I GoodHabitz Sweden AB (hädanefter refererat till som

referred to as: “Terms and Conditions”) of GoodHabitz

"GoodHabitz") allmänna villkor (hädanefter refererat till

Sweden AB (hereafter referred to as: “GoodHabitz”), the

som "de här Allmänna villkoren") kommer följande termer

following terms shall have the following meanings:

att ha följande betydelser:

A. Agreement: any agreement between Parties relating

A. Avtal: alla avtal mellan Parter relaterade till

to the provision of Services of GoodHabitz (including

tillhandahållandet av Tjänster från GoodHabitz

Quotes and Data Processing Agreements accepted

(inklusive Offerter och Datahanteringsavtal som har

by the Client).

accepterats av Kunden).

B. Client: any legal person with whom GoodHabitz

B. Kund: alla juridiska personer som GoodHabitz ingår

enters into and/or has entered into a legal relationship

eller har ingått ett rättsförhållande med gällande

regarding the provision of Services.

tillhandahållandet av Tjänster.

C. GoodHabitz: private company GoodHabitz Sweden

C. GoodHabitz: det privata aktiebolaget GoodHabitz

AB with limited liability (Chamber of Commerce

Sweden AB (registreringsnummer i

registration number: 559330-6227).

handelskammaren: 559330-6227).

D. Intellectual property: umbrella term for all intellectual

D. Immateriell egendom: ett paraplybegrepp för alla

rights to the Service and the online Platform of

immateriella rättigheter kopplade till GoodHabitz

GoodHabitz, including but not limited to brands and

Tjänster och nätbaserade Plattform, detta inkluderar,

copyright.

men är inte begränsat till, varumärken och copyright.

E. Login account: unique account for each User used to

E. Inloggningskonto: unikt konto för varje Användare

gain access to our Service, e.g. through our Platform.

för att få tillgång till vår Tjänst, till exempel via vår

F. Order confirmation: confirmation of the Client to
enter into an Agreement with GoodHabitz with respect

Plattform.
F. Orderbekräftelse: bekräftelse på att Kunden har valt

to the provision of Services.

att ingå ett Avtal med GoodHabitz gällande
tillhandahållandet av Tjänster.

G. Parties/Party: the Client and/or GoodHabitz.

G. Parter: Kunden och/eller GoodHabitz.

H. Platform: the online learning environment of

H. Plattform: GoodHabitz nätbaserade

I.

GoodHabitz to which the User and Client gain access

undervisningsplattform som Användaren och Kunden

via a Login account.

får tillgång till via ett Inloggningskonto.

Quote: every quote and/or offer issued by

I.

Offert: alla offerter och/eller erbjudanden utställda av

GoodHabitz to the Client relating to the provision of

GoodHabitz till Kunden gällande tillhandahållandet av

any Service or product, including the provision of

alla Tjänster eller produkter, inklusive

online services and associated matters.

tillhandahållandet av onlinetjänster och relaterade
ärenden.
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J.

Service: any and all services to be provided by or on

J.

Tjänst: alla tjänster som tillhandahålls, eller kan

behalf of GoodHabitz, such as providing online

komma att tillhandahållas, av eller på uppdrag av

access to the Platform, aimed at making accessible

GoodHabitz, till exempel tillhandahållande av

online educational materials as well as the

onlineåtkomst till plattformen, som syftar till att göra

management thereof via the online learning

tillgängligt undervisningsmaterial online och hantering

environment of GoodHabitz.

av det via GoodHabitz nätbaserade inlärningsmiljö.

K. User: person employed by or otherwise engaged in

K. Användare: person anställd av eller på annat sätt

the organisation of the Client who is in possession of

engagerad i Kundens organisation med tillgång till ett

a personal Login account intended for the use of the

personligt Inloggningskonto för användning av

online learning environment of GoodHabitz.

GoodHabitz undervisningsplattform.

1. Applicability

1. Tillämpbarhet

1.1 These Terms and Conditions apply to all Quotes,

1.1. De här Allmänna villkoren gäller alla Offerter, Avtal

Agreements and the execution thereof. These Terms

och genomförandet av dem. Villkoren kan endast

and Conditions can only be deviated from with prior

avvikas ifrån om skriftlig tillåtelse har erhållits från

written permission of GoodHabitz or by means of a

GoodHabitz i förväg eller genom ett skriftligt Avtal

written Agreement between GoodHabitz and the

mellan GoodHabitz och Kunden.

Client.
2. Terms of Service

2. Villkor för Tjänsten

2.1 The use of the Service of GoodHabitz is reserved to

2.1 Användandet av Tjänsten som tillhandahålls av

authorised Users.
2.2 The Client is required to create a personal Login
account for each User.

GoodHabitz är reserverad för godkända Användare.
2.2 Kunden ålägger sig att skapa ett personligt
Inloggningskonto för varje Användare.

2.3 Sharing of Login accounts is not permitted.

2.3 Det är inte tillåtet att dela Inloggningskonton.

2.4 In the event of discovery of misuse of Login accounts

2.4 I händelse av missbruk av Inloggningskonton och/eller

and/or sustained or frequent breaches of the

ihållande eller upprepade brott mot bestämmelserna i

provisions laid down in this article, GoodHabitz

den här paragrafen förbehåller sig GoodHabitz rätten

reserves the right to suspend or annul the provision of

att avbryta eller upphäva tillhandahållandet av

Services without prejudice to the right to claim

Tjänsterna utan att rätten till skadestånd påverkas. I

damages. In that case, the Client is not entitled to any

det fallet har Kunden inte rätt till någon ersättning.

compensation.
2.5 GoodHabitz does not provide any guarantees relating

2.5 GoodHabitz lämnar inte några garantier gällande den

to the functioning of the online learning environment

nätbaserade undervisningsplattformens funktioner i

on the (computer) systems and networks of the Client

Kundens och/eller Användarnas (dator-)system och

and its Users.

nätverk.

2.6 GoodHabitz shall at all times make every effort to

2.6 GoodHabitz skall vid alla tidpunkter vidta alla till buds

optimally execute the provision of the GoodHabitz

stående medel för att optimera tillhandahållandet av

Service. If, at any moment, the provision is

GoodHabitz Tjänst. Ifall tillhandahållandet trots detta

nevertheless interrupted, this does not entitle the

vid något tillfälle avbryts har Kunden inte rätt till en
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Client to a (partial) refund or discount. Neither will this

(delvis) återbetalning eller rabatt. Det ger heller inte

entitle the Client to any off-set and/or suspension of

Kunden rätt till motanspråk och/eller avbrott gällande

its payment obligations towards GoodHabitz.

sina betalningsskyldigheter gentemot GoodHabitz.

2.7 GoodHabitz is entitled to change the quantity and

2.7 GoodHabitz förbehåller sig rätten att förändra

content of its Service, or parts thereof, to improve the

Tjänstens kvantitet och innehåll, eller delar av den, för

quality of the Service. In that case, the Client is in no

att förbättra Tjänstens kvalitet. I det fallet har Kunden

way entitled to a refund or discount.

inte rätt till någon form av återbetalning eller rabatt.

3. Obligations of the Client

3. Kundens skyldigheter

3.1 The Client is responsible for the information they have

3.1 Kunden är ansvarig över den information som Kunden

provided to GoodHabitz, the use of the Service and

har delgivit GoodHabitz, användandet av Tjänsten

keeping access to these confidential. The Client

och att tillgången till dessa är konfidentiell. Kunden

commits to using the Service within the limits of the

ålägger sig att använda Tjänsten inom de

provisions of the Agreement, these Terms and

begränsningar som utgör Avtalets villkor, de här

Conditions and the applicable laws and regulations,

Allmänna villkoren och tillämpliga lagar och regler,

including the General Data Protection Regulation

inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR).

(GDPR).
3.2 The Client is responsible for the management of the

3.2 Kunden är ansvarig över hanteringen av

Login accounts. For employees leaving the

Inloggningskonton. Gällande anställda som avslutar

employment of the Client, access to the Service of

sin anställning hos Kunden skall tillgången till

GoodHabitz shall be renounced, specifically by

GoodHabitz Tjänst upphöra, specifikt genom att

cancelling the Login account.

avaktivera Inloggningskontot.

3.3 The Client guarantees that all information provided to
GoodHabitz is correct and complete in all respects.
3.4 The Client is not permitted to rent out, sell, make

3.3 Kunden garanterar att all information som har delgivits
GoodHabitz är korrekt och komplett i alla aspekter.
3.4 Kunden har inte rätt att hyra ut, sälja, tillgängliggöra

available in any way or commercialise the information

eller på något sätt kommersialisera den information

and Service provided by GoodHabitz (in part or in full)

och Tjänst som tillhandahålls av GoodHabitz (delar av

to third parties other than the Users without prior

den eller i sin helhet) till tredje parter utöver

written consent from GoodHabitz.

Användarna utan att på förhand erhålla ett skriftligt
medgivande från GoodHabitz.

3.5 The obligation of the payment of fees by the Client

3.5 Kundens betalningsskyldighet kvarstår oavsett

remains, regardless of the frequency of usage of the

Kunden och Användarnas användningsfrekvens av

GoodHabitz Service by the Client and its Users.

Tjänsten som GoodHabitz tillhandahåller.

4. Payment and Fees

4. Betalning och Avgifter

4.1 Invoices will be sent via email and invoiced amounts

4.1 Fakturor kommer att skickas via e-post och de

include applicable sales taxes and VAT.
4.2 GoodHabitz invoices are to be paid within 30 days,
unless otherwise agreed upon.

fakturerade totalsummorna inkluderar tillämplig moms.
4.2 Fakturor från GoodHabitz skall betalas inom 30 dagar,
förutsatt att parterna inte har kommit överens om
något annat.
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4.3 Unless otherwise agreed upon, promotions and

4.3 Förutsatt att inget annat är avtalat är kampanjer och

discounts are one-off only. Upon renewal, each

rabatter engångsföreteelser. Vid förnyelse skall varje

Agreement shall be legally renewed as an Agreement

Avtal juridiskt förnyas som ett Avtal utan

to which no promotions and/or discounts apply.

kampanjpriser och/eller rabatter.

4.4 In the event that the Client fails to fulfil its payment

4.4 I händelse av att Kunden inte lyckas fullfölja sina

obligations by the due date as described in paragraph

betalningsskyldigheter före förfallodatumet som

2 of this article, GoodHabitz is entitled to suspend

beskrivs i paragraf 2 i det här dokumentet, förbehåller

access to the Service immediately and without prior

sig GoodHabitz rätten att upphäva tillgången till

notice. If the Client fails to fulfil due payment after one

Tjänsten omedelbart och utan att informera om det i

or more payment reminders, the Client will be

förväg. Ifall Kunden inte fullföljer betalningen efter en

declared in default, upon which the Client will owe the

eller fler betalningspåminnelser har Kunden

applicable statutory interest on the outstanding

försummat sin betalningsskyldighet vilket innebär att

amount and will also be obliged to pay the

Kunden blir skyldig att betala lagstadgad ränta på den

extrajudicial collection costs. In case of default of

utestående summan samt utomrättsliga kostnader.

payment, GoodHabitz is also authorised to terminate

Ifall betalning uteblir har GoodHabitz rätt att avsluta

the Agreement with the Client, effective immediately,

Avtalet med Kunden med omedelbar verkan, utan att

without prejudice to the Client’s obligation to fulfil its

det påverkar Kundens skyldighet att uppfylla sina

payment obligations towards GoodHabitz.

betalningsskyldigheter gentemot GoodHabitz.

4.5 GoodHabitz may index fee(s), prices and rates

4.5 GoodHabitz kan komma att årligen justera avgifter,

annually according to the European HICP

priser och taxor i enlighet med prisindex HIKP

(Harmonised Index of Consumer Prices) as published

(Harmoniserat index för konsumentpriser) hämtat från

by Eurostat.

Eurostat.

5. Confidentiality, Intellectual Property Rights

Sekretess, immateriella rättigheter

5.1 GoodHabitz will treat all information it processes

5.1 GoodHabitz kommer att behandla all information som

within the framework of the Agreement with the Client

GoodHabitz hanterar inom ramarna för Avtalet med

confidentially.

Kunden konfidentiellt.

5.2 Deviations of paragraph 1 of this article are only

5.2 Undantag från paragraf 1 i den här klausulen är

expressly permitted if:
i)

The information was already generally known prior to

endast uttryckligen tillåtet ifall:
i)

entering into the Agreement;
ii)

Prior written permission from the relevant Party was
obtained for such a specific deviation;

iii) That information has to be disclosed as a result of a

Informationen redan var allmänt känd innan Avtalet
slöts;

ii)

Skriftlig tillåtelse har i förväg erhållits från den
relevanta Parten för ett sådant specifikt undantag;

iii) Informationen måste delas på grund av ett

given order or court decision granted for that purpose,

domstolsbeslut om att dela informationen; i det fallet

in which case the relevant Party will notify the other

skall den relevanta Parten meddela den andra Parten

Party in advance, unless this is forbidden by law or

i förväg, förutsatt att detta inte är olagligt eller

pursuant to the given order or relevant court decision.

oförenligt med det aktuella domstolsbeslutet.

5.3 All Intellectual property rights on the Service, the
Platform and accompanying online educational
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materials rest exclusively with GoodHabitz and/or its

tillhör exklusivt GoodHabitz och/eller GoodHabitz

licensers. Nothing in these Terms and Conditions

licensinnehavare. Inget i de här Allmänna villkoren

implies a transfer of Intellectual property rights.

innebär en överlåtelse av de immateriella
rättigheterna.

5.4 The Client is not permitted to reproduce, transfer

5.4 Kunden har inte tillåtelse att reproducera, överlåta

and/or otherwise use or make available in any way

och/eller på annat sätt i någon mån tillgängliggöra

the software and/or content of the Service of

mjukvaran och/eller innehållet i GoodHabitz Tjänst,

GoodHabitz, without prior written consent by

om inte skriftlig tillåtelse erhållits från GoodHabitz i

GoodHabitz.

förväg.

5.5 The conditions laid down in this article will remain
effective even after the termination of the Agreement.

5.5 Villkoren i den här klausulen kommer att fortsätta äga
laga kraft även efter Avtalets slut.

6. Limitation of Liability, Waiver of Warranty,

6. Begränsning av skadeståndsansvar,

Indemnification

garantifriskrivning, skadeersättning

6.1 Client acknowledges and accepts that the Service of

6.1 Kunden är medveten om och godkänner att

GoodHabitz is provided as it is.

GoodHabitz Tjänst tillhandahålls i dess existerande
form.

6.2 Client declares not to hold GoodHabitz liable with

6.2 Kunden avsäger sig rätten att hålla GoodHabitz

respect to claims by the Client resulting from the use

ansvarig för fordringar som uppstår då Tjänsten

of the Service. The Client indemnifies GoodHabitz for

används. Kunden kommer inte att hålla GoodHabitz

any liability or claim by any and all third parties that

ansvarig gällande ersättningsskyldighet eller anspråk

result from or are caused by the use of the Service.

från samtliga tredje parter som uppstår på grund av
eller i anslutning till användning av Tjänsten.

6.3 Any liability of GoodHabitz resulting from intent or

6.3 Skadeståndsansvar som uppkommer, på grund av

wilful recklessness on the part of GoodHabitz will be

uppsåt eller avsiktlig vårdslöshet från GoodHabitz håll,

limited to the maximum amount per claim which will

skall begränsas till det maximibelopp som betalas ut

be paid out in that case under the liability insurance

per fordran av GoodHabitz skadeståndförsäkring. Ifall

taken out by GoodHabitz. If, for whatever reason, the

den ovan nämnda försäkringen av något skäl inte

above-mentioned insurance does not give claim to

täcker kostnaden, eller ifall en utbetalning ej äger rum,

payment or if no payment takes place, the liability of

skall GoodHabitz skadeståndsansvar begränsas till

GoodHabitz will be limited to no more than the

den summa som Kunden har fakturerats och betalat

amount invoiced to the Client and paid by the Client in

under det senaste avtalsåret. GoodHabitz skall aldrig

the most recent contractual year. GoodHabitz shall

uppbära skadeståndsansvar för indirekta förluster.

never be liable for any form of indirect losses.
7. Personal Data Protection

7. Personuppgiftsskydd

7.1 Parties may enter into a separate Agreement in which

7.1 Parterna kan ingå ett separat Avtal där de etablerar

they establish responsibilities, agreements and mutual

ansvar, överenskommelser och ömsesidiga

obligations regarding the exchange, processing and

skyldigheter gällande utbytet, bearbetningen och

handling of personal data.

hanterandet av personuppgifter.
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7.2 GoodHabitz will process the personal data of the

7.2 GoodHabitz kommer att hantera Kundens och dess

Client and its Users within the limits of the statutory

Användares personuppgifter inom ramen för

regulations and objectives of GoodHabitz and the

GoodHabitz respektive Kundens avtalsenliga villkor

Client respectively, in an appropriate, careful and safe

och syften på ett lämpligt, aktsamt och säkert sätt.

fashion.
7.3 GoodHabitz will process the personal data of Users in

7.3 GoodHabitz kommer att hantera Användarnas

accordance with its privacy policy, which is laid out on

personuppgifter enligt sin integritetspolicy, som står

the GoodHabitz website (www.goodhabitz.com).

att finna på GoodHabitz hemsida
(www.goodhabitz.com).

8. Final Clauses

8. Slutparagrafer

8.1 The rights and obligations described in these Terms

8.1 Rättigheterna och skyldigheterna som beskrivs i de

and Conditions and the provision of and access to the

här Allmänna villkoren och tillhandahållandet av och

Service of GoodHabitz including the online services

tillgången till GoodHabitz Tjänst inklusive

and relating matters are transferrable by GoodHabitz

onlinetjänsterna och allt som har med dessa att göra

to third parties without consequential permission to

har GoodHabitz rätt att överlåta till tredje parter utan

the Client to terminate the Agreement. GoodHabitz

att Kunden som konsekvens har rätt att avsluta

will notify the Client of this matter. The fact remains

Avtalet. GoodHabitz skall i detta fall meddela Kunden.

that the then entitled party shall respect and continue

Kunden har inte tillåtelse att överlåta Avtalet och/eller

the rights and obligations of GoodHabitz resulting

någon av sina rättigheter och skyldigheter, utan ett i

from the Agreement. The Client is not permitted to

förväg erhålla ett särskilt skriftligt medgivande från

transfer the Agreement and/or any of their rights and

GoodHabitz.

obligations, without express prior written consent from
GoodHabitz.
8.2 In the event that the Client applies for bankruptcy or

8.2 Ifall Kunden ansöker om konkurs eller begär att

requests suspension of payment, or has been

betalningarna skall upphöra, eller har försatts i

declared in a state of bankruptcy, any claim pursuant

konkurs, skall alla fordringar som har uppstått som en

to and/or resulting from the Agreement(s) is due in

konsekvens av Avtalet/Avtalen betalas i sin helhet,

full, effective immediately, without requiring notice of

med omedelbar verkan, utan att det i förväg sker

default and without prior legal intervention. In the

någon betalningsuppmaning eller något juridiskt

above-mentioned cases, GoodHabitz shall be entitled

ingripande. I ovan nämnda fall förbehåller sig

– in addition to the rights mentioned in these Terms

GoodHabitz rätten – utöver rättigheterna nämnda i de

and Conditions – to terminate the Agreement effective

här Allmänna villkoren – att avsluta Avtalet med

immediately.

omedelbar verkan.

8.3 If it is determined that any provision in these Terms

8.3 I händelse av att någon av föreskrifterna i de här

and Conditions is unlawful, invalid or impracticable,

Allmänna villkoren skulle bedömas vara lagstridig,

Parties will endeavour to replace the provision with

ogiltig eller ogenomförbar skall Parterna sträva efter

another that approximates the provision that needs to

att ersätta den bestämmelsen med en annan, likvärdig

be replaced. The other provisions in these Terms and

föreskrift. Resterande föreskrifter i de här Allmänna

Conditions will remain in full force and effect.

villkoren bibehåller sin laga kraft.
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8.4 These Terms and Conditions shall be governed
exclusively by Dutch law.

8.4 De här Allmänna villkoren regleras uteslutande av
nederländsk lag.

8.5 Any disputes relating to the Agreement, these Terms

8.5 Dispyter relaterade till Avtalet, de här Allmänna

and Conditions or any agreements made for the sake

villkoren eller något avtal som har ingåtts för att

of the execution of the main Agreement will be

genomföra det huvudsakliga Avtalet skall uteslutande

submitted exclusively to the competent court in the

framläggas vid domstolen i Stockholms domkrets.

district of Stockholm.
8.6 In the event of any contrariety between the various
documents describing the agreements between the

8.6 Ifall dokumenten som beskriver avtalen mellan
Parterna skulle vara oförenliga med varandra gäller
följande företrädesrätt:

Parties, the following order of precedence shall apply:
i)

The Order confirmation;

i)

Orderbekräftelsen;

ii)

The Data Processing Agreement;

ii)

Datahanteringsavtalet;

iii) These Terms and Conditions;

iii) De här Allmänna villkoren;

iv) Any additional Terms and Conditions.

iv) Eventuella övriga villkor.

GoodHabitz Sweden AB, 2 May 2022
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