Handelsbetingelser
Hverken vi eller nogen tredjeparter yder nogen garanti, eller garantier, for rigtigheden, eller aktualiteten af
de nyheder og andre data som publiceres på siden, men vore webredaktører og journalister kan udelukkende agere med de oplysninger som er os stillet til rådighed.
Dette betyder derfor at brug af oplysningerne fra denne hjemmeside sker udelukkende for egen risiko, og
vi kan derfor ikke stilles til ansvar for disse. Det påhviler alene brugerne at sikre, at de tjenester og informationer, der er tilgængelige på hjemmesiden er gyldige.
FiskerForum.dk ejer hjemmeside, og og alt indhold der er stillet os til rådighed, dette indhold er ikke alene
begrænset til, tekster, billeder, layout, udseende, grafik med mere, ulovlig brug af disse vil blive retsforfulgt
i overensstemmelse med loven om ophavsretsbeskyttelse uden forudgående varsel.
Der er på siden være link til mange andre hjemmesider, disse er til for at øge brugeroplevelsen af, dette er
ikke nødvendigvis et tegn på vi støtter hjemmesiderne og vi har derfor intet ansvar for indholdet på disse
hjemmesider.
Brugerne af denne hjemmeside og enhver tvist, der opstår som følge af sådan brug af hjemmesiden, er
underlagt lovgivningen i EU.

Betingelsernes anvendelsesområde
De almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse for aftaler om ydelser på hjemmesider og diverse
tillægsydelser mellem FiskerForum.dk og kunden i alle forhold. Fravigelse af de generelle forretningsbetingelser skal ske skriftligt og med accept af begge parter. Accept af fravigelsen kan foreligge på e-mail.
Aftalens indgåelse
Hvis FiskerForum.dk fremsender tilbud til kunden på skrift eller pr. e-mail, er aftalen endelig indgået og
bindende for parterne, når FiskerForum.dk har modtaget underskrevet tilbud fra kunden eller modtaget
bekræftelse pr. e-mail. Såfremt aftalen indgås mundtligt, fremsendes bekræftelse til kunden enten på skrift
eller pr. e-mail, hvorefter aftalen er endelig indgået og bindende for parterne. Såfremt kunden har oplyst
en mailadresse til FiskerForum.dk, er kunden indforstået med, at FiskerForum.dk med bindende virkning
kan bekræfte indgåede aftaler på den opgivne mailadresse.

Kundens forpligtelser
Kunden forpligter sig til at overholde EU lovgivningen. Kunden er ansvarlig for lovligheden af det materiale
og den information, som stilles til rådighed for FiskerForum.dk og offentligheden, herunder at fremsendte
bannere og materiale hertil, og informationer til redaktionelle indlæg ikke krænker tredjemands rettigheder
eller kan vække anstød i offentligheden. Det understreges, at FiskerForum.dk ikke af egen drift tager stilling til lovligheden af fremsendte materialer.
Kunden skal holde FiskerForum.dk skadesløs for ethvert tab, som FiskerForum.dk måtte lide som følge af
kundens manglende ansvarlighed og lovlighed af fremsendte materialer, både direkte og som krænkelse af
trediemands rettigheder, herunder også i henhold til loven om ophavsretsbeskyttelse
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FiskerForum.dk vil uden varsel fjerne, afvise eller bortskaffe kundens annoncer eller fremsendte materiale
ved alene på mistanken.
Kunden forpligter sig til og er ansvarlig for, at relevant information om kunden, adresse, telefonnummer,
e-mail samt virksomhedsnavn og CVR-nummer altid er korrekt ved FiskerForum.dk, hvorfor kunden straks
ved ændringer heri, skal meddele disse til FiskerForum.dk.
FiskerForum.dk er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab for kunden som følge af brud på ovenstående.

FiskerForum.dk forpligtelser
FiskerForum.dk forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. FiskerForum.dk forbeholder sig dog retten til at udlevere kundens personlige oplysninger til de relevante myndigheder i tilfælde
af misbrug af internettet eller begrundet mistanke herom.
FiskerForum.dk forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle
statistikker samt at anvende det udførte arbejde, som reference i salgs- og marketingsøjemed.
FiskerForum.dk vil uden varsel fjerne, fjerne/deaktivere kundens annoncer ved manglende betaling af
indgåede aftaler. Der kan i visse tilfælde være tale om genoprettelsesgebyrer.
FiskerForum.dk forbeholder sig retten til at ændre fjerne eller deaktivere kundens annoncer, såfremt
det er nødvendigt for at sikre den generelle drift, også selvom det skyldes forhold, som kunden ikke
selv er skyld i.
FiskerForum.dk er berettiget til uden varsel at fjerne eller deaktivere kundens annoncer, såfremt kunden
ikke overholder de generelle forretningsbetingelser og/eller særaftaler mellem parterne. Der kan i visse
tilfælde være tale om genoprettelsesgebyrer.
I tilfælde af nedtagning eller lukning, som følge af kundens misligholdelse og/eller andre former for brud
på aftalen mellem kunden og FiskerForum.dk tilbagebetales forudbetalte beløb ikke til kunden.

Forsinkelser
FiskerForum.dk er ikke ansvarlig for direkte tab eller indirekte tab for kunden som følge af forsinkelser i
oprettelse af annoncer, eller udgivelse af redaktionelle tekster.
Såfremt forsinkelser skyldes forhold, som FiskerForum.dk ikke bærer ansvaret for kan de indgåede aftaler
ikke opsiges uden om de under opsigelser nævnte forhold.
Såfremt væsentlige forsinkelser måtte opstå, og skyldes forhold, som FiskerForum.dk bærer ansvaret for
kan de indgåede aftaler opsiges af kunden uden om de under opsigelser nævnte forhold, og skal altid
bekræftes af både FiskerForum.dk og kunden.
FiskerForum.dk skal afhjælpe egne mangler uden beregning for kunden, og kunden kan ikke kræve erstatning herfor.
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Aftale løbetid
En gældende løbetid vil fremgå at kontrakten som er udsted til kunden, og bekræftet af kunden før tiltrædelse af enhver annonceaftale.
For alle aftaler gælder, at disse gentegnes automatisk såfremt denne ikke opsiges minimum 30 dage før
udløbet af en given periode.
Kampagneaftaler er kun gældende i den periode som vil fremgå at kontrakten, men kan til enhver tid gentegnes, med mindre den aktuelle position ikke måtte være solgt til anden side.

Opsigelse
For annonceaftaler gælder, at aftalen er uopsigelig for kunden i kontraktens bindingsperiode, der vil
fremgå af kontrakten Herefter kan annonceaftaler opsiges (ved udløb) ved skriftlig kontakt til info@fiskerforum.dk der fremsendes en bekræftelse på opsigelsen til kundens e-mail.
Hvis opsigelsen ikke sker inden 30 dage for en ny periodes begyndelse, forlænges aftalen med den aktuelt
indgåede aftaleperiode. I tilfælde af tvist er det kundens ansvar at dokumentere, at der er fremsendt en
opsigelse til FiskerForum.dk. Mundtlige opsigelser accepteres ikke.
FiskerForum.dk kan opsige alle former for indgåede aftaler med 1 måneds varsel og i alvorlige tilfælde
med øjeblikkelig virkning. I tilfælde af FiskerForum.dk opsigelse vil der ske forholdsmæssig refusion af
forudbetalte beløb. Dette gælder dog ikke, såfremt opsigelsen skyldes kundens misligholdelse af indgåede
aftaler eller FiskerForum.dk forretningsbetingelser.

Force Majeure
FiskerForum.dk kan ikke ifalde ansvar for tab, der skyldes forhold, der ligger udenfor FiskerForum.dk kontrol og som FiskerForum.dk ikke burde være taget i betragtning ved aftaleindgåelsen.

Varsling af ændringer
FiskerForum.dk skal varsle ændringer af aftalen med kunden i de tilfælde ændringen er til ugunst for
kunden. Varsling pr. e-mail oplyst af kunden ved aftaleindgåelsen er tilstrækkelig varsling.
Ændringer til ugunst for kunden skal ske med minimum én måneds varsel.
Kunden kan opsige aftalen med FiskerForum.dk, som følge af varslede ændringer til ugunst for kunden.
Opsigelse skal ske skriftligt og senest 14 dage efter varslingen af ændringen.

Lovvalg og værneting
Tvister imellem kunden og FiskerForum.dk skal afgøres ved dansk ret ved FiskerForum.dk hjemting.
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Behandling af persondata og GDPR
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre kunden selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og
vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at kunden selv har givet os disse oplysninger ved registrering,
køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer,
e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.
Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet
i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af
websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore
produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og
hobbyer.
Kunden er selvstændigt ansvarlig for, at de til enhver tid gældende love, direktiver, bekendtgørelser mv.
Overholdes i forhold til fremsendte materialer og henvisninger til egen hjemmeside.
Ved manglende overholdelse fra kundens side medfører advokatomkostninger, krav om bøde med videre
rettet mod FiskerForum.dk et modkrav til kunden.
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