
Kolonihave.nu – Vilkår og betingelser 

Dit Login 

Når du opretter en bruger hos kolonihave.nu, har du din helt egen side, som kun du har 
adgang til. Din adgang foregår med et kodeord, som du naturligvis skal holde fortroligt. 
Ønsker du at rette dine personlige oplysninger eller adgangskode, så kan du også 
gøre dette på ”min side”. 

Har du mistanke om, at nogle har adgang til din profil eller adgangskode, så kan du 
kontakte kolonihave.nu på info@kolonihave.nu, således vi kan lukke din profil.  

Kolonihave.nu tager også løbende stikprøvetest af profilerne for at sikre, at de er 
udfyldt korrekt og i overensstemmelse med vores vilkår. Foretager du væsentlige 
ændringer i dine personlige data, er du forpligtet til at kontakte kolonihave.nu, således 
vi kan være opmærksomme på dette. 

Kolonihave.nu laver løbende ændringer i retningslinjerne, da lovgivningen og kravene 
til dette udvikler sig hurtigt – derfor kan der også ske ændringer løbende i dette 
dokument. Sker der store ændringer, kan det kræves, at du skal godkende disse.  

Køb 

Køber du en af vores serviceydelser eller produkter, er du forpligtet til at betale, så 
snart du har godkendt din bestilling.  

Betaling sker i DKK til Sølund Huse APS (reel ejer af kolonihave.nu) CVR. Nr. 26928249. 

Eventuelle priser på Kolonihave.nu’s produkter vises i DKK og inkl. moms. 

Kolonihave.nu forbeholder sig retten til at ændre i disse priser uden varsel og til hver 
en tid.  

Annoncering 

Ved indrykning af en annonce eller opslag er det dig og dig alene som har ansvaret for 
udformningen af din annonce eller opslag. Kolonihave.nu påtager sig intet ansvar for 
indholdet af din annonce, heller ikke hvad gælder stavefejl eller forkerte oplysninger.  

mailto:info@kolonihave.nu


Kolonihave.nu forbeholder sig dog retten til at ændre eller fjerne annoncen, hvis den er 
i strid med Kolonihave.nu’s retningslinjer, lovgivning eller blot generelt. 

Andre websites 

På www.kolonihave.nu kan du finde links til andre hjemmesider, sociale medier og 
individuelle eksterne profiler. Indholdet samt kvaliteten af disse eksterne sider kan 
Kolonihave.nu ikke stå inde for. Dette gælder for links væk fra www.kolonihave.nu.  

Kolonihave.nu påtager sig heller ikke ansvaret for brug eller misbrug af identificerbare 
oplysninger på eksterne hjemmesider.  

Kolonihave.nu anbefaler, at du gennemlæser persondatapolitikker, vilkår og 
betingelser etc., når du besøger eksterne sider.  

Deling af annoncer 

Kolonihave.nu vil gerne sikre dig den hurtigst mulige handel – både hvad gælder køb 
og salg.  
Derfor forbeholder Kolonihave.nu sig retten til at dele dine annoncer online og trykt, 
men videregiver på intet tidspunkt dine personlige oplysninger, og visningen af din 
annonce vil altid ske på Kolonihave.nu’s platforme.  

Kolonihave.nu giver dig også mulighed for at dele din annonce på Facebook, således 
du kan opnå en større rækkevidde med din annonce. Dine personlige oplysninger og din 
annonce kun blive vist på Kolonihave.nu’s platforme.   

Ansvar 

Kolonihave.nu påtager sig ingen ansvar i forbindelse med dit køb eller salg på 
Kolonihave.nu. Kolonihave.nu kan på intet tidspunkt gøres ansvarlig dit køb/salg, misbrug 
af adgangskoder eller øvrige forhold. 

Kolonihave.nu er uden ansvar i tilfælde af force majeure. 

Vurderer Kolonihave.nu dit køb eller salg som useriøst, forbeholder Kolonihave.nu sig ret 
til sletning af din profil med omgående virkning. 
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Forbehold 

Kolonihave.nu forbeholder sig ret til at nægte optagelse af salgsannoncer, der er i strid 
med gældende lovgivning, hensynet til sidens brugere eller Kolonihave.nu’s interesser. 

Kolonihave.nu forbeholder sig retten til sletning af annoncer af erhvervsmæssig 
karakter eller til at tage kontakt med henblik på et eventuelt samarbejde. 

Kolonihave.nu forbeholder sig retten til sletning af profiler med manglende eller 
fejlagtige personoplysninger. 

Kolonihave.nu forbeholder sig ret til at lukke profiler indeholdende stødende 
kaldenavn eller billeder. 

Kolonihave.nu påtager sig intet ansvar for tab eller skade, der påføres sælger som 
følge af tastefejl, forståelsesfejl, datofejl og lign.   

Misbrug og overtrædelser 

Kolonihave.nu  forbeholder sig til enhver tid retten til sletning af annoncer og profiler, der 

strider imod lovgivningen og/eller Kolonihave.nu’s retningslinjer.  

For at sikre et sikkert miljø på siden vil grove tilfælde af overtrædelser blive anmeldt. 
Kolonihave.nu forbeholder sig også retten til at deaktivere eller slette brugere, som ikke 
bidrager til en ordenlig tone eller udviser en acceptable opførsel. Kolonihave.nu kan også 
deaktiver og slette bruger, som misbruger siden eller benytter den udover hensigten. 

Kontakt 

Ved brug af siden Kolonihave.nu  accepteres ovenstående retningslinjer. 

Har du kommentarer eller spørgsmål til dette, er du altid velkommen til at kontakte 
Kolonihave.nu på info@kolonihave.nu. 

Senest opdateret oktober 2020. 




