Stiftelsen
FEE Norway

Green Key vilkår
Årsavgift
-

Årsavgiften for å delta varierer ift. type virksomhet og størrelsen på virksomheten. Se
forsiden for oversikt, eller send oss en henvendelse for å få nøyaktig pris for din bedrift.

-

Årsavgiften gjelder for et kalenderår og inntil avtalen sies opp (må skje innen årsskiftet).

-

Årsavgiften dekker bistand og oppfølging, søknadsbehandling, sertifikat det første året, samt
er som en medlemsavgift å regne for å være med i det anerkjente internasjonale Green Key
nettverket. Audit avgift kommer i tillegg.

Forpliktelse
-

Innsending av søknad må betraktes som en kontrakt mellom innsender og FEE Norway. Ved å
sende inn søknad bekrefter dere at informasjonen som er gitt i søknaden er korrekt og at
tiltakene som er beskrevet vil gjennomføres.

-

Innsendelse av søknad forplikter til å betale første års årsavgift, uavhengig av om søknaden
godkjennes.

-

Ansvarlig forplikter seg til å fire flagget dersom et av de obligatoriske kriteriene ikke lengre er
oppfylt. Og til å informere hverandre og Green Key koordinasjonen om dette.

Mangler
-

Den norske Green Key juryen, eller Green Key koordinasjonen innehar rettet til å avslå
tildeling eller ta tilbake flagget dersom ikke alle Green Key kriteriene er oppfylt, eller
ansvarshavende/virksomheten er ansvarlige for brudd på nasjonale lover og forskrifter, eller
på annen måte handler i uoverensstemmelse med Green Key programmets formål og ånd.

-

Dersom alle kravene ikke er oppfylt kan flagget fjernes permanent eller midlertidig.

Konfidensialitet
-

Informasjonen som sendes inn til FEE Norway og Green Key gjennom søknadsrapporteringen,
eller annen mailkontakt vil behandles konfidensielt. Ingen informasjon, eller bilder vil under
noen omstendigheter deles utenfor vår organisasjon (FEE Norway), uten at vi spesifikt ber og
får tillatelse om dette.
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