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SAMARBEJDSAFTALE 

Samarbejdsaftale indgået mellem Immun Defekt Foreningen, Mejerivej 7 
4690 Haslev og CSL Behring ApS , Lyngby Hovedgade 1 0C , 2800 Kgs . Lyngby, 
Danmark. 

KONTRAKT 

1. Denne samarbejdsaftale har til formål at støtte foreningen Immun Defekt 
Foreningen økonomisk i.f.m. vidensdeling / rekruttering af nye medlemmer. 
Formålet er, gennem trykt materiale, at dele viden om immundefekter og Immun 
Defekt foreningen, samt herigennem at give anledning til flere nye medlemmer. 

2. Økonomi 

CSL Behring ApS har givet tilsagn om økonomisk støtte til følgende aktiviteter 
vedrørende vidensdeling / rekrutterings af nye medlemmer: 

Økonomisk støtte i alt: 
25 % af nedenstående totale beløb, svarende til DKK 4250 ,00 

Tryk af 1000 brochurer 3 
foldet 8000 

Tryk af 100 plakater A3 4000 

Layout af brochurer og plakater 4000 

Brochureholdere - 100 stk 1000 

.. 

I alt 17000 

3. Åbenhed 

Partnerne er enige om , at indholdet af denne aftale kan videregives til 
tredjepart. 
Parterne er enige om, at en elektronisk version af denne aftale kan findes på 
CSL Behring Aps' hjemmeside indtil 6 mdr. efter signering 



CSL Behring 

4. Ansvarlighed og evaluering 

Immun Defekt Foreningens formand Anja Pihl er udpeget som ansvarlig for 
denne kontrakt. CSL Behrings Aps ' forpligtigelser varetages af Country 
Manager Gitte Stausholm 

5. Uafhængighed og interessekonflikt 

Begge parter erklærer ved underskrift af denne kontrakt at det står Immun 
Defekt foreningen frit for at samarbejde med andre og flere medicinalfirmaer, 
samt det står CSL Behring Aps frit for at samarbejde med en eller flere 
organisationer. 
Begge parter erklærer endvidere at deres samarbejde ikke indeholder 
eksklusive rettigheder vedrørende specielle produkter eller 
behandlingsområder. 

Dato: 

Immun Defekt Foreningen c~&c 
Anja Pihl Gitte Stausholm 

Arrangementet følger ENLls retningslinjer og anmeldes herefter 


