
1§ Vikra Arkiv AB förbinder sig att inte yppa eller på något sätt lämna information till tredje 

part angående beställd tjänst och vad som framgår av dessa villkor. 

2§ Kund ger enl. dessa villkor Vikra Arkiv AB full lagerhållningsrättighet av gods 

[dokumentation] och de åtagande som krävs för tjänst Arkiv. Vikra Arkiv AB ansvarar fullt ut 

för gods som systemnoterats i ankomsthall och så länge dokumentationen lagerhålls i Vikra 

Arkiv AB:s lokaler. Kund ansvarar fullt ut för att angiven innehållsnotis på pärm och/eller 

arkivbox överensstämmer med innehåll. 

3§Lagerhållning sker i Vikra Arkiv AB:s arkivlokaler. Vikra Arkiv AB äger rätt att flytta arkiverat 

material till annan anläggning utan inhämtat godkännande från Kund. Lagerhållning i annan 

arkivlokal skall ske i enlighet med nuvarande arkivlokal/dessa villkor. 

4§ Betalningsvillkor trettio [10] dagar netto. Dröjsmålsränta utgår från förfallodagen  

enligt 6 § Räntelagen. Har avtalad ersättning trots påminnelse inte erlagts av Kund har Vikra 

Arkiv AB rätt att säga upp samarbetet med omedelbart upphörande. Kund skall därvid 

omgående omhänderta sin dokumentation och bortforsla detta från Vikra Arkiv AB:s 

lagerutrymmen. Framtagning av material sker till ankomsthall, hantering för framtagande 

debiteras Kund enl. gällande serviceavgift för perioden. Uteblir hämtning av dokumentation, 

som skall ske senast två [2] månader från uppsägning äger Vikra Arkiv AB rätt att debitera 

kund enl. villkorat pris vid bokningstillfället via Rymla.se  

5§ Kund är skyldig att betala ersättning till Vikra Arkiv AB för allt överlämnat gods gällande 

lagerhållning, samt beställda uppdrag inom området. Begäran om uttag av lagerhållet gods 

i förtid enl. dessa villkor ger Kund ej rätt till återbetalning för förskottsdebiterade/beställda 

tjänster, heller inte för byte av arkivleverantör.   

6§ Destruktionsbevakning sker av hel låda och anges i arkivsystem. Bevakningstiden 

meddelas av Kund vid bokning via Rymla.se. Vikra Arkiv AB ansvarar ej för att informera Kund 

om ändring av bevakningstid kan ske vid eventuell lagändring. 

7§ Vid omständigheter bortom Vikra Arkiv AB:s kontroll såsom naturkatastrof, krig, upplopp, 

brand, svårartade väderleksförhållanden, konflikt på arbetsmarknad, nytillkommen och/eller 

ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder eller underlåtenhet, störningar inom el, telefon 

och/eller datanät som hindrar eller begränsar Vikra Arkiv AB att fullfölja sina skyldigheter inom 

tjänst Arkiv, och enl. dessa villkor, befriar Vikra Arkiv AB att betala skadestånd. Ej  

8§ Vid tvist enl. detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 

9§ Vid godkännande av dessa villkor ges Vikra Arkiv AB fullmakt att årligen utföra 

automatiserad gallring av arkivmaterial som skall säkerhetsdestrueras.  

Underskrift sker av behörig firmatecknare och/eller konkursförvaltare, likvidator eller kvitterad 

berättigad person, och kommer ligga som grund för godkänd destruktion.  

 


