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VILKÅR og BETINGELSER for brug af ONLINE SKOLEBOD 

 

Introduktion 

Disse Vilkår og Betingelser ("Hjemmesidevilkår"), er gældende for adgang til Online Skolebod eller onlineskolebod.dk ("os" eller 
"OS") hjemmeside og enhver OS applikation for mobile enheder, som du anvender til at tilgå vores hjemmeside (tilsammen kaldet 
"Hjemmeside"). Du bedes venligst læse disse Hjemmesidevilkår omhyggeligt igennem, før du opretter en konto eller bestiller 
produkter fra vores Hjemmeside. Ved bestilling af produkter gennem Hjemmesiden (nu eller fremover) accepterer du at være 
bundet af disse Hjemmesidevilkår. Enhver brug af vores Hjemmeside er ligeledes underlagt Hjemmesidevilkårene. 

Vi forbeholder os ret til at ændre Hjemmesidevilkårene til enhver tid ved at ændre vilkårene på denne side. 

Enhver brug af personoplysninger, som er angivet i forbindelse med brug af Hjemmesiden, er underlagt vores Privatlivspolitik. Se 
denne i separat dokument på Hjemmesiden 

For at undgå misforståelser skal det understreges, at referencer til "Hjemmeside" i disse Hjemmesidevilkår er gældende for både 
den nuværende og enhver fremtidig version af vores OS hjemmeside samt enhver OS applikation til mobile enheder, som du 
anvender til at tilgå vores hjemmeside, uanset om du anvender nuværende eller en fremtidig platform eller enhed (herunder men 
ikke begrænset til enhver mobilhjemmeside, mobil applikation, koncernselskabs hjemmeside eller relateret hjemmeside for at tilgå 
og bruge Hjemmesiden, som til enhver tid udvikles). 

Ved at tilgå enhver del af Hjemmesiden accepterer du disse Hjemmesidevilkår. Hvis du ikke accepterer disse Hjemmesidevilkår, 
skal du straks forlade Hjemmesiden, og du har ikke mulighed for at bestille produkter gennem Hjemmesiden. 

 

BRUGS- OG SALGSBETINGELSER 

1 INTRODUKTION OG VORES ROLLE 

Online Skolebod IVS er et selskab, der er registreret i Danmark med CVR nr.: 39536064, Mjølnersvej 14, 9990 Skagen. 

Vi tilbyder dig mulighed for at afgive ordrer ("Ordre") på produkter ("Produkter") fra din skole’s skolebod, til levering fra eller 
afhentning hos din skole’s skolebod ("Skolebod"). Du kan kun se Produkter som er udbudt af din skole’s Skolebod. En Ordre 
udgør en bindende aftale om levering af de pågældende Produkter. Du skal bemærke, at aftalen om levering af Produkterne 
indgås mellem dig og din skole’s Skolebod, og at vi alene agerer på vegne af, og som agent for Skoleboden i forbindelse med 
salg af Produktet. 

2 SÅDAN AFGIVER DU EN ORDRE, OG SÅDAN BEHANDLES DEN 

Når du har valgt de Produkter, du ønsker at bestille fra menuen hos din skole’s Skolebod, vil du få mulighed for at afgive din Ordre 
ved at klikke på knappen "Betal nu" eller tilsvarende. Det er vigtigt, at du indtaster og retter eventuelle fejl, før du klikker på 
knappen, eftersom du efter betaling vil afgive en bindende ordre til Skoleboden. 

Når du har afgivet din Ordre, og din betaling er autoriseret, kan du ikke ændre eller annullere din Ordre og kan heller ikke få 
pengene refunderet  

I tilfælde af, at din betaling ikke godkendes, vil din Ordre ikke blive behandlet. 

3 PRISER OG BETALING 

Priserne er som angivet på denne Hjemmeside inklusive moms men kan være eksklusive håndteringsgebyrer. Dette vil blive tillagt 
det samlede skyldige beløb. 

Betaling skal ske med et af de betalingskort, der accepteres af Hjemmesiden. 

4 LICENS 

Du har lov til at bruge Hjemmesiden og udskrive og downloade uddrag fra denne Hjemmeside til dit eget personlige brug på 
følgende grundlag: 

• Du må ikke misbruge Hjemmesiden (herunder til hacking eller "scraping"). 

• Du må ikke anvende materiale på denne Hjemmeside eller selve Hjemmesiden til kommercielt brug uden at indhente 
tilladelse fra os hertil. 

• Ingen dele af denne Hjemmeside gengives eller lagres på en anden hjemmeside eller medtages i et offentligt eller privat 
søgesystem eller -ydelse uden vor forudgående skriftlige tilladelse. 

• Alle rettigheder, der ikke udtrykkelig gives i disse Hjemmesidevilkår, forbeholdes. 

5 ADGANG TIL HJEMMESIDEN 

Vi forsøger at sikre, at denne Hjemmeside normalt er tilgængelig 24 timer i døgnet, men er ikke ansvarlige herfor og kan ikke 
holdes ansvarlige, hvis Hjemmesiden ikke er tilgængelig på et givent tidspunkt eller i en periode. 

Adgang til denne Hjemmeside kan midlertidigt og uden varsel afbrydes. 

Overførsel af oplysninger via internettet er ikke fuldstændig sikkert. Selv om vi træffer foranstaltninger til beskyttelse af dine 
oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden for de oplysninger, du overfører til Hjemmesiden. Enhver overførsel sker for egen 
risiko. 
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6 ANSVARSFRASKRIVELSE 

Selvom vi tilstræber at sikre, at oplysningerne på denne Hjemmeside er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. 
Vi eller Skolen kan foretage ændringer af materialet på denne Hjemmeside eller af de funktionaliteter, Produkter og priser, der er 
beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på denne Hjemmeside kan være forældet, og vi forpligter os ikke til at opdatere 
materialet. 

Hvis du har spørgsmål omkring madallergener og intolerancer (uanset om du bestiller til dig selv eller andre), bør du altid kontakte 
Skoleboden direkte for at høre om den valgte mad er passende for at du kan bestille den som den er. 

Den juridiske aftale vedrørende levering og køb af et Produkt er mellem dig og din skole’s Skolebod, som du afgiver Ordren hos. 
Vi har ingen kontrol over de handlinger eller undladelser, som Skoleboden foretager. Uden at begrænse ovenstående accepterer 
du ved din brug af Hjemmesiden at vi ikke kan garantere, at Produkterne, der bestilles fra din skole’s Skolebod gennem 
Hjemmesiden, er af en tilfredsstillende kvalitet eller svarer til dine forventninger, og vi frasiger os ethvert ansvar herfor. 

7 YDERLIGERE VILKÅR 

Alle personoplysninger, som vi indsamler fra dig, behandles i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik. Du bør læse vores 
Privatlivspolitik, som er en del af disse Hjemmesidevilkår og kan ses på Hjemmesiden  

8 Kontakt os 

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om denne privatlivspolitik, bedes du kontakte os: 

Via e-mail på:  

info@onlineskolebod.dk 

 

Ved at skrive til os på: 

Online Skolebod IVS 

Mjølnersvej 14 

9990 Skagen 

 

 

Disse betingelser er releaset 20/2-2019 
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