
Affiliate avtal Freelance Finance Group 

1.0 När du har värvat en medlem
Du får en unik länk som du kan använda för att länka till vårt fakturaverktyg, när medlemmen 
registrerar sig knyts denne automatiskt som värvad av dig. Medlemmen kan även innan han/hon 
har registrerat sig gå runt och kolla på vår hemsida, din unika länk fungerar även vid en senare 
registrering.

När du har värvat en medlem får du 1% av medlemmens fakturerade summa i ersättning. Du 
kan se ditt saldo på din sida i fakturaverktyget.

1.1 Utbetalning för värvade medlemmar – Privatperson / Företag
En begärd utbetalning av en privatperson eller ett företag kommer att hanteras som en faktura i 
vårt system, fakturan kommer inte att innehålla någon moms. Vår serviceavgift, vilket i detta fall 
är 8% kommer att dras av från beloppet.

Privatperson
Privatperson kan begära en utbetalning när saldot överstiger €200

Företag
Företag kan begära en utbetalning när saldot överstiger €1000.

Vi har en fast transaktionsavgift på €30 på alla utbetalningar.

1.2 Hantering av utbetalning 

Du kan när som helst begära en utbetalning när du har kommit upp i det saldo som erfordras, du 
kan så klart även begära en utbetalning senare om du vill.

När du gör en utbetalning så klickar du på knappen ”Begär utbetalning” i din kontrollpanel i 
fakturaverktyget. Då skapas automatiskt en faktura som du kan granska, när du ser att den är ok 
så klickar du på ”Skicka faktura”, då skickas den till oss för granskning, när vi har godkänt 
fakturan så skickar vi dina pengar inom 24 timmar, gäller vardagar. 

Du kan inte ändra något i fakturan, är det något som du tycker är fel så kontaktar du oss 
omgående på info@frilansgruppen.com. 

1.3 Uppsägning av ditt avtal som Affiliate
Du kan när som helst säga upp ditt avtal som Affiliate, då kontaktar du oss via mejl på 
info@frilansgruppen.com. Från och med den dagen som mejlet har inkommit till oss utbetalar vi 
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din eventuellt innestående Affiliate ersättning inom 60 dagar, det kan förekomma att det 
inkommer en del eftersläpande fakturor som du skall ha ersättning för, därför har vi en marginal 
på 60 dagar.

Freelance Finance Group Ltd har skyldighet att meddela eventuella avgiftsändringar / och övriga 
ändringar senast 1 månad innan de träder i kraft.


