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Avtaleskjema – NLP Pall 
 
 

For tilknytning til Norsk Lastbærer Pool AS’ (NLP) leie- og returordning for plastpall og trepall. 
 
Ved å undertegne dette dokument inngår 

bedriften____________________________________________________________________ 

org.nr.   __________________________ 

postadresse_________________________________________________________________ 

bankkontonr._______________  tlf.nr. ________  kontaktperson mot NLP med e-postadresse 

___________________________________________________________________________  

bransje (jf. NLP-reglene)   industri eller handel  (Foreta avkryssing.),               

heretter kalt Kunden, i NLPs system for leie- og returordning for plastpall og trepall. I tillegg til 
dette dokument vil «Avtalebetingelser Pall» (Avtalebetingelsene), «NLP-reglene Pall» (NLP-
reglene), NLP Databehandlerbetingelser og NLP Samtykkeerklæring, regulere forholdet mellom 
Kunden og NLP, jf. nærmere nedenfor. 
 
Kunden vil gjennomgå autorisasjon for bruk av plastpall. Autorisasjonen må foreligge før 
plastpaller kan leveres i henhold til avtalen, jf. Avtalebetingelsene. Ved nærværende avtales 
inngåelse er Kunden må være registrert hos GS1 Norway med et GLN (Global Location Number) 
og vil være dette under hele avtaleperioden. Opprett en GLN-avtale direkte: 
https://minside.gs1.no/Registrer 
 
Kunden vil behandle og lagre paller i henhold til NLP-reglene, og Kunden forplikter seg til å 
etablere saldosystemer i henhold til NLPs regler og registrere i saldosystemene forflytting av 
paller, jf. Avtalebetingelsene. 
Kunden vil betale avgift og leie i henhold til NLPs vederlagssystem, jf. Avtalebetingelsene, 
Endringer av avtalen og avtalens løpetid fremgår av Avtalebetingelsene. 
Opplysning om at en bedrift er tilknyttet NLPs leie- og returordning for paller vil være alminnelig 
tilgjengelig. Utover dette vil opplysninger vedrørende tilknytningsforholdet og data lagret hos NLP, 
kun være tilgjengelig for NLP. Opplysningene vil være konfidensielle, også overfor NLPs eiere. 
Ved underskrift av avtalen vil Kunden bli tildelt et kundenummer forutsatt at det ikke finnes et 
tidligere kundeforhold, og vil bli nærmere kontaktet vedrørende tilslutningen til NLPs ordninger.  
 
Kunden har ved underskrift av nærværende avtale gjennomgått Avtalebetingelsene og NLP-
reglene som begge er en del av nærværende avtale. De Avtalebetingelser, NLP-regler og GDPR-
dokumenter som vil gjelde ved avtaleinngåelsen, vil være de Avtalebetingelser, NLP-regler og 
GDPR-dokumenter som foreligger oppdatert på NLPs hjemmeside www.nlpool.no, med tillegg av 
varslede, men ikke ikrafttrådte endringer. 
 
Avtalen signeres av daglig leder i henhold til firmaattest. 
 
 

____________________ den ____-____-______ 
 

 
 

   (Kunden)        Norsk Lastbærer Pool AS
       

 
 

_____________________      ____________________
         Rune Myrmel  

Adm. direktør 

https://minside.gs1.no/Registrer
http://www.nlpool.no/

