Allmänna villkor
1. Bolaget
Med Bolaget avses företaget Bouppteckning Online Sverige AB, org nr 559014-6956. Bolagets
verksamhet innefattar förrättande av bouppteckningar via distans och därmed förenlig verksamhet.

2. Kund
Med kund avses beställare av Bolagets bouppteckningstjänst. För att lägga en beställning hos Bolaget
måste Kunden vara minst 18 år gammal och ha tillåtelse att företräda dödsboet.

3. Tjänsten
3.1 Beskrivning av tjänst
Bolaget erbjuder juridisk vägledning av bouppteckningsärenden via distans. All kommunikation sker
via e-post eller webbformulär. Alla dokument levereras i pdf-format via e-post. Tjänsten innefattar
privat vägledning kring bouppteckningen, utredning av arvssituation, sammanställning av
bouppteckning samt förberedande av kallelser, fullmakter och andra avtal som är kopplade till det
aktuella bouppteckningsärendet.
3.2 Kundens ansvar
Kunden behöver besvara frågor om arvssituation, bistå med information om den avlidnes anhöriga,
ta fram uppgifter och i vissa fall dokumentation om den avlidnes tillgångar och skulder, bistå med två
utomstående personer till förrättningen (förrättningsmän) samt skriva ut, kopiera och posta
dokument. Eventuella kostnader kopplade till ovanstående uppgifter bekostas av Kunden.
3.3 Tjänstens begränsning
Tjänsten innefattar ej värderingar, testamentestolkningar, tilläggsbouppteckning, boutredning,
dödsboförvaltning, bodelning, arvskifte eller delgivning av testamente. Tjänsten är endast tillgänglig
för svenska medborgare som är bosatta i Sverige.
3.4 Upphörande av tjänst
Bolaget har rätt att avsluta tjänsten om inte Kund uppfyller sina uppgifter (3.2) eller ej svarar på
Bolagets mejl inom rimlig tid. Om tjänsten är påbörjad har Bolaget rätt att kräva full ersättning.
3.5 Nekande av tjänst
Bolaget har rätt att neka till att utföra eller fullfölja tjänst. Bolaget har vi nekande ingen rätt att
fakturera Kund.

4. Pris och Betalning
4.1 Pris
Priset på hemsidan anges inklusive 25 % moms. Bouppteckningen utförs till ett fast pris och inga
andra kostnader faktureras kund.
4.2 Betalning
Faktura med 30 dagars betalningstid skickas till kund när bouppteckningen är sammanställd. Vid
beställningstillfället sker sedvanlig kreditupplysning av kund. Faktura skickas via Nox Finans. Vid
försenad betalning utgår påminnelseavgift med 60 kr samt dröjsmålsränta på 8 %. Vid inkasso
tillkommer 180 kr i avgift och 10 % ränta.

5. Ångerrätt
Ångerrätten är en lagstadgad rättighet och gäller i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen.
Ångerrätten gäller i 14 dagar från beställningsdatumet. För att utnyttja ångerrätten krävs det att
tjänsten inte har påbörjats. I detta sammanhang anses tjänsten påbörjad när Kund har fyllt i formuläret
med arvssituation. När formuläret är ifyllt kan inte Kunden hävda ångerrätt enligt Distans- och
hemförsäljningslagen.

6. Övrigt
6.1 Personuppgifter
All personlig information förvaras säkert och lämnas inte ut till någon annan part än Skatteverket.
6.2 Ansvar
Bouppgivaren ansvarar för att de lämnade uppgifterna i bouppteckningen är korrekta. Bolaget tar
inte ansvar för eventuella felaktiga uppgifter i bouppteckningen. Bolaget ersätter inte Kunds
eventuella omkostnader som kan uppstå om extra förrättning behöver hållas. Bolagets ansvar
gentemot Kund kan aldrig bli större än det belopp som erlagts för tjänsten.
6.3 Tvist
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av domstol enligt svensk
lag.

