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1.

Anvendelse
Disse betingelser skal anvendes i alle forhold mellem Katrine Brandborg og Køber. Disse
betingelser tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder
betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, med mindre andet fremgår af den af Katrine
Brandborg fremsendte ordrebekræftelse.

2.

Indgåelse
Katrine Brandborg bliver tidligst forpligtet ved sit tilbud, uanset hvorledes disse betegnes, når både
Køber og Katrine Brandborg har underskrevet aftalen.

3.

Fuldmagt
Ingen selvstændig person/selskab, så som agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at
forpligte Katrine Brandborg uden skriftlig aftale herom.

4.

Forpligtelser
Køber skal snarest muligt efter aftaleindgåelsen, levere al relevant materiale til brug for
udarbejdelse af hjemmesiden, og senest 30 dage efter aftaleindgåelsen, jf. punkt 2.
Katrine Brandborg er berettiget til at videregive nødvendige oplysninger om Køber til officielle
myndigheder eller tredjemand, hvis videregivelsen tjener et sagligt formål.
Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, køber Katrine Brandborg på vegne af Køber og for Købers
regning, domæne til Køber. Køber står således selv som køber heraf, og alle forpligtelser overfor
leverandør af domæne hæfter Køber for og er Katrine Brandborg uvedkommende.
Førstegangsbetalingen for selve oprettelsen er indeholdt i de oplyste priser, hvorimod den årlige
betaling hæfter Køber selv for.
Det er Købers eget ansvar at opsige eventuelle aftaler med tredjemand, der måtte være i strid med
det af Katrine Brandborgs leverede produkt eller ydelse.
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5.

Priser
Prisen fremgår af den af Katrine Brandborg fremsendte aftale.
Prisen er ekskl. arbejde, som påløber som følge af, at det materiale, som Køber har leveret, er
mangelfuldt, overarbejde, som påløber som følge af, at arbejdet skal udføres hurtigere end
sædvanligt.

6.

Leveringsbetingelser
Levering anses for sket når Køber modtager udkast til hjemmesiden af Katrine Brandborg.
I tilfælde af at andet ikke er aftalt mellem Katrine Brandborg og Køber, sker der levering senest 45
dage efter aftalen er indgået jf. punkt 2.1.
I tilfælde af forsinket levering er Katrine Brandborg forpligtet til at advisere Køber herom. Katrine
Brandborg har intet ansvar for forsinkelse i mindre end 7 dage. En forsinkelse på mere end 7 dage
giver Køber ret til en bod på kr. 150,00 af kontraktbeløbet pr. fuld uge, forsinkelsen har varet, dog
maksimalt kr. 1.500,00 af kontraktbeløbet. Herudover har Køber ikke andre beføjelser i anledning
af forsinkelsen.
Såfremt forsinkelsen skyldes Købers forhold, herunder at køber ikke fremsender relevant materiale
rettidigt, jf. punkt 4.1., har Katrine Brandborg ret til enten at udskyde leveringstidspunktet eller at
fakturere Køber i henhold til kontraktbeløbet.

7.

Betalingsbetingelser
Betaling skal ske kontant ved fremsendelse af faktura samtidigt med levering af hjemmeside jf.
punkt 6.1.
Ved overskridelse af forfaldsdagen er Katrine Brandborg berettiget til, at tillægge fakturabeløbet
rente på 1,5 % per påbegyndt måned.
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Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr.
betalingspåmindelse.
Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom
Købers reklamation efter punkt 13 ikke berettiger Køber til at tilbageholde købesummen.

8.

Reference
Katrine Brandborg er berettiget til, som et led i sin almindelige markedsføring, at anvende Køber
som reference. Reference må angive Købers navn, dog må referencen ikke indeholder oplysninger
om det konkrete aftaleforhold.
Køber er berettiget til skriftligt at meddele Katrine Brandborg, at Køber ikke må anvendes som
reference i Katrine Brandborgs markedsføring.

9.

Opsigelse
Køber kan opsige aftaler om vedligeholdelse med et skriftligt varsel på 1 måned til udgangen af en
måned.
Såfremt der er indgået aftale om udvikling og/eller samarbejde af et produkt, er Køber ikke
berettiget til at opsige aftalen før dette produkt er færdigudviklet.
Opsiger Køber ikke rettidigt, løber aftalen i en ny periode svarende til den periode, som er aftalt
ved aftalens indgåelse.
Opsigelse skal ske skriftligt til katrine@katrinebrandborg.dk
Katrine Brandborg er berettiget til at skriftligt opsige aftalen med Køber med 6 måneders varsel til
udgangen af en måned.
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10.

Misligholdelse
Såfremt Køber væsentlig misligholder aftalen med Katrine Brandborg og misligholdelsen ikke er
afhjulpet inden 10 dage efter, at Katrine Brandborg har fremsendt påkravsskrivelse om, at afhjælpe
misligholdelsen, er Katrine Brandborg berettiget til og uden ugrundet ophold, at hæve aftalen. Som
misligholdelse anses følgende, men ikke begrænset til, manglende betaling, Køber ikke værende
tilgængelig under aftaleperioden og øvrige hindringer, som kan tilregnes køber og som forhindrer
Katrine Brandborg i at opfylde aftalen.
I tilfælde af, at Køber væsentlig misligholder nærværende aftale, er Katrine Brandborg, foruden at
hæve aftalen, berettiget til at fakturere i overensstemmelse med, at aftalen var opfyldt, i henhold
til dansk rets almindelige regler.

11.

Ansvarsfraskrivelse
Katrine Brandborg kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tab og andre økonomiske konsekvenstab,
herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, driftstab, rentetab, tab af kontrakter, tab af
anvendelsesmuligheder og lign., produktionstab, kapitalomkostninger eller omkostninger eller
ansvar i forbindelse med afbrydelse af driften, strømsvigt og udgifter til erstatningsstrøm.
Køber kan ikke gøre Katrine Brandborg ansvarlig for oppetider og sikkerhed omkring driften af det
udviklede.

12.

Force majeure
Katrine Brandborg er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Katrine Brandborgs
forpligtelser, såfremt Katrine Brandborg kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Katrine
Brandborgs kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke,
lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra
underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder.
I så fald er Katrine Brandborg berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve
aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre
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Katrine Brandborg forinden har hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver
af parterne til at hæve aftalen.

13.

Reklamations- og undersøgelsespligt
Køber er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter
modtagelsen at reklamere over enhver mangel. Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber
Køber retten til at gøre manglen gældende.

14.

Beskyttelse af rettigheder
Køber opnår ingen ret til Katrine Brandborgs rettigheder ved køb af produktet, og Køber er
uberettiget til at misbruge oplysninger om produktet, så Køber herved krænker Katrine Brandborgs
rettigheder.
Køber indestår for, at denne har alle rettigheder – herunder immaterielle rettigheder – til
materialet i henhold til punkt 4.1., og at materialet derved ikke krænker en tredjemands
rettigheder.

15.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist vedrørende forståelse eller fortolkningen af aftalen med Katrine Brandborg, herunder
dens indhold, ophør, omfang eller misligholdelse skal afgøres ved de almindelige domstole i
Danmark. Værneting skal være Katrine Brandborgs til enhver tid aktuelle hjemting
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