
Introduktion 

Nedenstående standard handelsbetingelser er udarbejdet af e-mærket og kan frit benyttes af danske 

kunder hos HostedShop. HostedShop anbefaler at tilkøbe et e-mærket abonnement, så e-mærket kan 

tilpasse betingelserne til din forretning, samt løbende sende opdateringer om lovændringer, så 

betingelserne også i fremtiden dækker lovkravene. Læs mere om e-mærket. 

 

Dette er en standardskabelon så husk at tilpasse den til din virksomhed. Sæt selv data ind i de 

sætninger der er markeret med grønt. Hvis du ikke har varer der hører under fortrydelsesretten, kan 

du blot udelade den del af teksten. 

 

Husk at der i ordrebekræftelsen skal være vedhæftet handelsbetingelser og fortrydelsesformular så 

kunden får den. Eventuelt kan den sendes med varen. 

  

Generelle oplysninger 

(Udfyld med virksomhedens oplysninger, med mindre oplysningerne kan ses på forsiden af 

webshoppen) 

Virksomhedens juridiske navn 

CVR-nr. 

Adresse (fra CVR-registret), og - hvis I har flere adresser - adressen på det sted, hvor eventuelle 

klager skal sendes til) 

Mailadresse 

Telefonnummer 

  

Betaling 

(Indsæt betalingsmuligheder) 

 

Vi tager ikke kortgebyrer. 

(Bemærk, at der dog stadig kan opkræves gebyrer for brug af korttyper udstedt uden for EU. 

Hvis der er tale om Diners Club og American Express, kræves det, at I har en direkte 

indløsningsaftale med hhv. Diners Club og/eller American Express. 

Det er også tilladt at opkræve kortgebyrer på firmakort. 

Opkræver I gebyrer i denne sammenhæng, skal satserne angives her.) 

 

Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes. 

(Hvis I tilbyder betaling med bankoverførsel indsættes:) Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af 

indsigelsesordningen. 

 

(Hvis I tilbyder betaling med PayPal indsættes:) Betaler du via PayPal, er du ikke beskyttet af 

indsigelsesordningen. Læs mere om betingelserne på PayPals hjemmeside. 

 

(Hvis der kan betales med ViaBill indsættes:) 

https://www.emaerket.dk/


Ved køb med ViaBill vil du først modtage dine varer. Herefter skal du betale din månedsydelse den 

20. i hver måned. 

Betaler du ikke til tiden, vil der blive pålagt et gebyr på kr. 39,-. 

Hvis du fortryder dit køb, ophører aftalen om betaling hos ViaBill. 

ViaBill finansierer køb for op til 2.000 kr. 

Beløb over 2.000 kr. finansieres i samarbejde med SparXpress. 

Læs mere her: www.viabill.dk 

  

Fragt 

(Indsæt de mulige leveringsformer, herunder fragtselskab(er) og fragtpriser.) 

(Indsæt oplysninger om eventuelle begrænsninger – f.eks. at der kun leveres til Danmark, eller at 

der er særlige vilkår for levering til ikke-brofaste øer.) 

(Indsæt leveringstid. Alternativt kan leveringstiden fremgå af de enkelte produktsider.) 

(Indsæt andre særlige vilkår, kunden skal være opmærksom på - f.eks. levering til kantsten / uden 

opbæring, etc.) 

  

Fortrydelsesret 

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. 

 

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har bestilt flere 

forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager 

den sidste vare. 

 

(Indsæt hvis relevant: 

Består ordren af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du 

modtager det sidste parti eller den sidste del.) 

Drejer det sig om en aftale om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode, udløber 

fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du modtager den første vare. 

 

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit 

køb. Du kan sende en mail til (indsæt mailadresse) eller benytte standardfortrydelsesformularen, 

som du finder nederst i handelsbetingelserne. 

Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked. 

  

Fortrydelse af en del af købet 

(Hvis I vil give jeres kunder mulighed for at fortryde en del af købet, kan I indsætte denne sætning 

og derefter vælge én af de to måder.) 

 

Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de 

https://www.viabill.dk/


er købt i én ordre. 

 

(Mulighed 1: Hvis kunden ikke kan få fragtomkostningerne tilbage, kan I indsætte denne tekst:) 

Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb. 

 

(Mulighed 2: Hvis kunden får en del af fragtomkostningerne tilbage, kan I indsætte denne tekst:) 

Bemærk, at du kun kan få en del af fragtomkostningerne tilbage. 

  

Returnering 

Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til 

os. 

Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under 

transporten. 

 

Visse varer kan ikke returneres med normal post. Dette gælder for: (indsæt varetyper). 

Udgifterne til returnering af disse varer forventes højst at koste: (indsæt beløb). 

  

Ingen fortrydelsesret 

Disse aftaler kan ikke fortrydes: 

 

(Indsæt relevante punkter) 

 

Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres 

fysisk hjem til dig eller til din arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der regelmæssigt bringer varer 

ud i dit område, 

 

Stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom. Dog ikke aftaler om finansielle ydelser 

eller aftaler vedrørende udlejning af fast ejendom, 

 

Opførelse af bygning, 

 

Aftaler om brugsret til logi på timesharebasis, m.v., 

 

Aftaler om pakkerejser, 

 

Spil, hvor der betales for deltagelse, 

 

Levering af ikke-finansielle ydelser, der er færdigleveret, hvis du forinden har accepteret at ydelsen 

sættes i gang, og at din fortrydelsesret dermed mistes, 

 

Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt 

præg, 



 

Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, 

 

Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er 

egnede til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen, 

 

Levering af varer, som på grund af deres natur bliver blandet sammen med andre varer ved 

leveringen, og ikke kan skilles ad igen, 

 

Levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved aftalens indgåelse, og levering 

først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af udsving på markedet, som 

den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på, 

 

Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos dig, som du 

udtrykkeligt har bedt om, 

 

Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt 

plomberingen på, 

 

Levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, dog ikke hvis det er abonnementsaftaler, 

 

Aftaler, der indgås på en offentlig auktion, 

 

Aftaler om logi, dog ikke til beboelsesformål, transport af varer, biludlejning, forplejning eller 

fritidstilbud, når datoen eller perioden er aftalt. (Det sidste kan f.eks. være kurser, forestillinger, 

stævner mv.) 

 

Levering af digitalt indhold, f.eks. computerprogrammer, apps, spil, musik, film mv., 

som ikke leveres fysisk på f.eks. CD eller DVD, hvis du forinden har accepteret at udførelsen sættes 

i gang og at din fortrydelsesret dermed mistes, 

 

Finansielle ydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., 

 

Aftaler om varer, værdipapirer eller ydelser, hvis prisen afhænger af udsving på markedet, som den 

erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og disse udsving kan ske i fortrydelsesperioden. 

  

Varens stand, når du sender den retur 

Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var 

nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af 

købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse 

tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage. 

 

(Indsæt hvis relevant: 

Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage. 

Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.) 



  

Tilbagebetaling af købsbeløbet 

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det 

beløb, du hæfter for. 

 

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog 

ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den 

billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har 

modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen. 

Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi 

har aftalt andet. 

 

Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os 

dokumentation for at have returneret den. 

  

Varen sendes til: 

(Indsæt adresse) 

 

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen. 

 

(Indsæt denne sætning, hvis det er muligt at aflevere varen på jeres adresse:) 

Du kan også fortryde købet ved at give os besked og aflevere den personligt på ovenstående 

adresse. 

(Tilføj eventuelt.: … mod forudgående aftale.) 

  

Fortrydelsesret i erhvervskøb 

(Indsæt eventuelt oplysninger her, hvis I har særlige regler for fortrydelsesret i B2B-handel.) 

  

  

Reklamationsret 

Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb. 

Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder. 

Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, 

pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. 

 

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden 

for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. 



 

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid 

sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan 

tilbagebetale dine fragtomkostninger. 

  

Varen sendes til: 

(Indsæt adresse) 

 

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen. 

Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet. 

(Beskriv eventuelle særlige procedurer, som kunden kan følge.) 

 

(Indsæt eventuelt oplysninger her, hvis I har særlige regler for reklamationsret i B2B-aftaler.) 

  

Persondatapolitik 

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: 

Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse. 

(Indsæt hvilke oplysninger, der eventuelt yderligere indsamles.) 

 

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til 

dig. 

(Hvis I videregiver oplysninger til andre virksomheder, skal det her oplyses hvilke oplysninger I 

videregiver, hvorfor og til hvem.) 

 

Personoplysningerne registreres hos (indsæt virksomhedens juridiske navn) og opbevares i fem år, 

hvorefter oplysningerne slettes. 

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. 

Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne 

formål. 

 

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en 

tilstrækkelig beskyttelse. 

Den dataansvarlige på (indsæt webshop-url) er (juridisk navn). 

 

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. 

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi 

pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke 

længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte 

os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os 

på: (indsæt e-mailadresse). 

  



Klageadgang 

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte (indsæt kontaktinformation for 

relevant person/enhed i webshoppen). Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en 

klage til: 

 

Center for Klageløsning 

Nævnenes Hus 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

www.forbrug.dk 

 

(eller indsæt url for det/de nævn, der er relevante for de varer eller ydelser, I sælger i webshoppen.) 

 

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online 

klageportal her - http://ec.europa.eu/od 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. xx.xx.xxxx 

  

Standardfortrydelsesformular 

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) 

 

Hent fortydelsesformular (ret til og gem som PDF) 

 

https://sw21372.smartweb-static.com/upload_dir/docs/fortrydelsesformular/fortrydelsesformular-1.docx

