Handelsbetingelser – Vildmarksbadleje.dk
Leje af varer
På www.vildmarksbadleje.dk kan du leje vildmarksbade fra og med et døgn til og med en måned. Alle
vildmarksbade skal returneres i rengjort stand.
Du kan også afhente vildmarksabdet fra vores lager. Du kan bestille via telefon eller e-mail.
Alle priser på websitet er inkl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser.
BETALING
Vi fakturerer dig med varen, men kan uden varsel også overgå til hel eller delvis fakturering.
FRAGT
Fragtprisen afhænger af din bopæl. Jo længere vildmarksbadet skal fragtes, jo højere er fragtprisen,
men altid minimum kr. 390 incl. Moms pr. vej (Levering og afhentning).
FORTRYDELSESRET
Du har altid 14 dages fortrydelsesret når du handler på www.vildmarksbadleje.dk. Fortrydelsesretten
løber fra den dag hvor du har bestilt vildmarksbadet. Ved leje af vildmarksbad eller andre
udlejningsprodukter, er din fortrydelsesret gældende fra den dag, du booker produktet. Vælger du at
annullere din booking indenfor de 14 dage fra fortrydelsesretten, vil du ikke blive opkrævet noget
beløb, men er din annullering efter 14 dage fra booking, vil vi gøre vores krav gældende om betaling af
fakturabeløbet sendt ved booking af produktet du har lejet.
DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
Personoplysningerne registreres hos Vildmarksbadleje.dk opbevares i 5 år (5 år pga. krav fra
bogføringsloven), hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit
udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og
hvorfor.
Direktøren for Vildmarksbadleje.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til Vildmarksbadleje.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og
vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos Vildmarksbadleje.dk, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du
har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter
persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Vildmarksbadleje.dk via email: info@vildmarksbadleje.dk
KONTAKT
Vildmarksbadleje.dk kontaktes på telefon 4082 7240 eller e-mail info@vildmarksbadleje.dk.
CVR-nummer 35144994

