
Betalingsfrist:

1503 26 92203

Sak nr.:

Foretaksnr:897167832
SWIFT: DNBNOKK
IBAN: NO60 1503 2692 203

Åpningstider: 
Epost: 
Tlf eCollect: 

Kravet gjelder:
Anl.Adr:
Målerpunkt id:

Kreditors ref:
Kreditor:

Saksnr:

Salæret kan øke dersom betalingsfristen oversittes med mer enn 28 dager.
Har du innsigelser mot kravet bes det om redegjørelse for disse innen betalingsfristen.
Vi gjør oppmerksom på retten til klagebehandling i Inkassoklagenemnda for gjeld som
har oppstått i forbrukerforholdt, jf. inkassolovens § 22.
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Tidligere purregebyr kr
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eCollect AS
Postboks 20 Furuset
1001  OSLO
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EB Nett AS
273915-2.3
Kraft,Nett
Kleivene 143,3034 DRAMMEN 
707057500022794049

*205210014011739708* 23003500
205210014011739708 eb@ecollect.no
OLSEN RONNY KENNETH
KLEIVENE 143
NO-3041 DRAMMEN

man-fre 8:00-16:00 

Oslo 17.01.2014

Betalingsoppfordring og varsel om stenging / heving av strømavtalen
Fra EB Nett AS har vi fått i oppdrag å kreve inn ubetalt krav.
Vi ber om at kravet betales innen 31.01.2014. Ved manglende betaling kan stenge/heve prosessen 
bli iverksatt 14.02.2014. 
Vi gjør spesielt oppmerksom på at dersom ny termin betales til EB Nett AS, så stopper det ikke 
stenging av anlegg. Merk at du kan bli pålagt å dekke nødvendige kostnader i forbindelse med stenging 
og eventuell gjenåpning av anlegget, se side 2.
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B315,95 0,00 315,95
Rente av hovedkrav pr d.d 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
320,00 0,00 320,00

0,009,50% rente salær pr d.d: 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

635,95 0,00 635,95

635,95

31-01-14

OLSEN RONNY KENNETH
KLEIVENE 143
NO-3041 DRAMMEN

0100081343000397087 635  95   3  

<PGiro;0100081343000397087 ;635  ;95   3  ;31-01-14>

Foretaksnr.: no 897 167 832



IBAN: NO60 1503 2692 203
SWIFT: DNBNOKK

Foretaksnr.: no 897167832
E-mail: el@ecollect.no

Telefon:+47 23 00 35 00 Klientkonto: 1503 26 92203eCollect AS 
PB 20 Furuset - 1001 Oslo 

Kostnader ved fremmøte/stenging: 
Kostnader ved gjenåpning:

- Dagtid           (08.00 - 15.00)         

kr    

kr   

Åpningsgebyr smartmåler/2VK kr

Tidl purregebyr:

Delfaktura

* Rentesats/Forsinkelsesrente
Påløpte forsinkelsesrenter beregnes fra forfallsdato iht den til enhver tid gjeldende 
Forsinkelsesrente, dersom annen rente ikke er avtalt. Forsinkelsesrenten har vært: 
  
    01.01.2011- 30.06.2011     9,00  %
    01.07.2011- 31.12.2011     9,25  %
    01.01.2012- 30.06.2012     8,75  %
    01.07.2012- 31.12.2012     8,50  %
    01.01.2013- 30.06.2013     8,50  %
    01.07.2013- 31.12.2013     9,50  %  
    01.01.2014-                        9,50  %
Dersom det er foretatt innbetalinger/krediteringer, er dette tatt hensyn til i renteberegningen.
Eventuell innbetaling vises ikke i oppstillingen over. Har du spørsmål til oppstillingen ta kontakt
med oss innen fristen.

Faktura og renteoversikt

*Rente

Sum renter: Sum hovedkrav:

HovedkravRenterForfallsdatoFakturadatoFaktura

Oslo 17.01.2014
81343
OLSEN RONNY KENNETH

1002052619
1002052619
1002052619

Kraft
Nett
Faktgebyr/driftskostnad

07.11.2013
07.11.2013
07.11.2013

05.12.2013
05.12.2013
05.12.2013

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

95,35
181,60
39,00

10559510
10559511
10611133

0,00 0,00 315,95

Kostnader ved fremmøte/stenging:

Dersom stenging blir gjennomført og dette kan medføre fare for liv og helse, betydelig tingskade eller
dersom du har innsigelser mot grunnlaget for stengingen, ber vi deg ta kontakt med oss omgående.

Merk:
Hvis du har betalingsproblemer og ikke kan betale kravet, så ta kontakt med ditt lokale NAV kontor for
å undersøke om du har rett til økonomisk støtte etter reglene i kapittel 4 i Lov om sosiale tjenester.

Spørsmål:
Kontakt eCollect: Tlf: 23003500, Epost: eb@ecollect.no, Åpningstider: man-fre 8:00-16:00 

700,00

350,00

1700,00



Personal
Du kan enkelt administrere personalia for dine ansatte, inkludert viktig skjematikk
som arbeidsavtaler, medarbeidersamtaler og oppfølgingsskjemaer for sykemeldte
ansatte i ferdige oppsett basert på gjeldende lover og regler. Modulene for fravær,
ferie og kompetanse kan brukes av både ledelse og ansatte.

PRISSTRUKTUR
Det er viktig å tilpasse systemet til
virksomhetens størrelse. Systemet passer
for alle fra enkeltmannsforetak og opp til
større konsern. Alle ansatte får en egen
bruker og kan på denne måten bidra til et
godt HMS-arbeid.  Tabellen under viser
abonnementsløsninger for bedrifter av 
forskjellig type størrelse.

Antall ansatte Pris per år

1-5 stk        kr 6 990,-

6-10 stk       kr 8 990,-

11-15 stk       kr 10 990,-

16-20 stk      kr 12 990,-

21-25 stk       kr 14 990,-

26-30 stk       kr 16 990,-

IK-HMS dekker norske virksomheters behov innenfor internkontroll, systematisk HMS
arbeid og personal. Systemet er nettbasert, brukervennlig og alltid oppdatert i
henhold til relevante lover og forskrifter. Systemet kan og bør tilpasses slik at det
passer til bransjen virksomheten opererer under og inneholder blant annet:

stamina INTERAKTIV

IK-HMS
IK-HMS - Totalsystem for internkontroll,
systematisk HMS og personal

31-35 stk       kr 18 990,-

36-40 stk       kr 20 990,-

41-45 stk       kr 22 990,-

46-50 stk      kr 24 990,-

51-60 stk       kr 26 990,-

61-70 stk       kr 28 990,-
71-80 stk       kr 32 990,-

81-90 stk       kr 36 990,-

91-100 stk       kr 40 990,-

Er din bedrift flere enn 100 ansatte avklares pris
med installatør.

Årlig avgift belastes ved avtaleinngåelse og 
deretter en gang per år.

Avvik og hendelser
Systemet har et ferdig oppsett for å håndtere og følge opp avvik og uønskede hendelser.
Når du gjør dine registreringer i IK-HMS vil du kunne hente ut oversiktlige rapporter på
ulykker og andre avvik. Du kan også registrere vernerunder i ferdig malverk fra systemet.
Det ligger ferdige utkast til hva vi mener du burde kontrollere i både i kontorlandskaper,
lager og produksjonslokaler. Systemet lar deg også sende skrive ut tomme skjemaer for
bruk i hverdagen. 

Årsplan / Handlingsplan
IK-HMS har funksjoner for planlegging, utførelse og oppfølging av handlingsplan for HMS.
Du kan enkelt planlegge år for år basert på systemets forslag til aktuelle tiltak. Du kan
også legge til egne tiltak. Alle tiltak blir varslet i god tid til involverte parter og følges
opp direkte med relevant skjematikk i systemet. Handlingsplaner kan også distribueres
fra en hovedkonto til avdelinger som også kan følge opp avdelingens aktiviteter.

staminainteraktiv@staminahot.no | www.staminainteraktiv.no

Stamina Helse er norges største bedriftshelsetjeneste, som gjennom Stamina Interaktiv kan tilby en spisset totalløsning innenfor kartlegging, 
opplæring og systematisk HMS.  Vi leverer moderne elektroniske løsninger i tillegg til konsulenter som er eksperter på sine fagområder. 

Under er en beskrivelse av utvalgte tjenester og produkter fra Stamina Interaktiv.

stamina INTERAKTIV



Vi jobber med store og små virksomheter
Med 15 år i markedet har vi jobbet med mange
virksomheter i ulike bransjer, offentlig som privat. Vi har
ingen begrensning på størrelse enten virksomheten teller 5 
eller 5000. Alle konsulentene i  stamina Census har
utdannelse innen organisasjonspsykologi.

Vi har et web basert og brukervennlig verktøy for
kartlegging av arbeidsmiljøet
Den viktigste ressursen i enhver bedrift er medarbeiderne. Vet du
hvor godt motiverte de egentlig er? MTM® er et forskningsbasert
verktøy som ikke bare gir viktig kunnskap om hvor skoen trykker,
men også viser hvordan ditt resultat er sammenlignet med andre
virksomheter.

Landsdekkende med et solid apparat i ryggen
Vi spiller på lag med ledende fagmiljøer innen organisasjon
og ledelse ved universitetene i Bergen og Trondheim. I tillegg
samarbeider vi med arbeidsrettadvokater. Utover dette har vi
hele Stamina i ryggen, Norges største bedriftshelsetjeneste
med 30 avdelingskontorer over hele landet.

“Når du vet hvor skoen
trykker, blir veien til et
godt arbeidsmiljø lettere”

staminacensus.no Telefon: +47 400 05 896
E-post: census@staminahot.no

Nå kan du enkelt kurse dine ansatte uten å tenke
på logistikken rundt hvem, hvor og når. Velg kun
antallet ansatte du vil kurse pr. lokasjon eller
avdeling (opp til 5 avdelinger). LMS (Learning -
Management System) for dokumentasjon er
inkludert i prisen. For større bedrifter,  kontakt oss
for en konsernløsning.

PRIS

1-5 stk        kr 5 990,-

6-10 stk       kr 8 990,-

11-15 stk       kr 11 990,-

16-20 stk      kr 14 990,-

21-25 stk       kr 17 990,-

HMS-kurs for ledere
Obligatorisk opplæring basert på Arbeidsmiljøloven for bedriftens
øverste leder og ledere med personalansvar. Kurset omhandler helse, miljø
og sikkerhet inkludert lovverk.    Pris pr. kursplass 4490,-

Grunnkurs i arbeidsmiljø
Obligatorisk opplæring for bedriftens AMU-medlemmer og verneombud, samt
HR personell og tillitsvalgte som omhandler helse, miljø og sikkerhet inkludert
relevant lovverk.       Pris pr. kursplass 7490,- 

stamina
Kursavdeling

E-læring

CENSUS

HMS kurspakke:
  HMS for medarbeidere
  Brannsikkerhet
  Praktisk HMS
  Ergonomi på arbeidsplassen

Vi er med hele veien fra kartlegging til utvikling
Kvaliteten på kartleggingen er en ting. Oppfølgingen er minst like
viktig. Vi bistår i analysen og hjelper til å identifisere styrker og
utviklingsområder. Hva skal gjennomføres på veien mot et bedre
arbeidsmiljø? Stamina Census gir ledere nødvendig kunnskap og
støtte i oppfølging av resultatene.

Klasseromskurs

Epost: kurs@staminahot.no

ANTALL

Formen på opplæring for åpne kurs
Selve formen på opplæringen gjennomføres i gruppe mye samlet erfaring finnes.
Vi legger opp til gruppe- arbeid hvor erfaringslæring, gruppedeltagelse,
praktiske gruppeoppgaver og refleksjoner legges til rette av kursholder 

HMS kurs for ledere
Opplæring for bedriftens øverste leder og ledere
med personalansvar. Kurset omhandler helse,
miljø og sikkerhet inkludert lovverk.
Med innhold av tekst, lyd, bilder, animasjoner,
film, spill med mer oppnår vi lærerike og
interaktive kurs. Vi lærer på forskjellige måter,
og det har vi også tatt hensyn til i våre kurs.

PRIS PR. STK kr 2990,-


