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Købsaftale 
Denne følgende købsaftale er indgået dags dato. 
Ved modtagelse af købsaftale, accepterer Køber at 
betingelserne er gældende. 
 
1. Beskrivelse af vare 
 
1.1 Sælger skal levere de angivede varer på den 

medfølgende faktura til Køber. 
 
2. Pris 
 
2.1 Beløb. Køber skal betale det fulde beløb angivet på 
fakturaen til Sælger. 
 
3. Ændringer 
 
3.1 Ændringer af design. Køber kan ændre designet af 
bikinien uden gebyr 1 gang senest ved del 2 af forløbet, 
beskrevet i punkt 8.0. Ved ændringer i designet af 
bikinien, vil bikinien få ny værdi og prisen vil derefter 
omregnes. 
Ønsker Køber at ændre designet flere gange eller efter del 
2 af forløbet, vil der blive pålagt et gebyr på 500 DKK pr. 
ønsket ændring. 
 
4. Betaling 
 
4.1 Beløbet skal betales til Sælger efter endt designmøde, 
medmindre andet aftales, og skal overføres til: 
 
Bank: Salling Bank 
Reg. nr: 7890 
Konto nr: 1561734 
 
 
4.3 Forsinket betaling. Betales det aftalte beløb ikke til 
tiden, vil kunden modtage en påmindelse herom. Betales 
der fortsat ikke inden retmæssig tid, vil Sælger ophæve 
aftalen og Køber mister sin betaling. 
 
5.0 Levering af varer 
 
5.1 Bikinien afhentes efter aftale eller sendes til den 
angivne adresse, som kunden har 
      angivet ved bestilling. Det er kundens eget ansvar, at 
den korrekte adresse er angivet. 
5.2 Fragt er inkluderet som brevforsendelse med tracking. 
Ønsker kunden bikinien sendt som værdiforsendelse vil 
kunden blive opkrævet fragtdifferencen. Forsendelse sker 
på købers risiko. 
 
6.0 Undersøgelse af varerne, når de modtages af 
Køber. 
 
6.1 Bikinien er personligt tilpasset og tjekkes ved 
udlevering ved sidste tilpasning. 
6.2 Ønskes bikinien i stedet leveret som forsendelse, 
bortfalder sidste tilpasning og bikinien betragtes som 
færdig. 
6.1 Når varerne er blevet leveret, skal Køber undersøge 
for eventuelle fejl. Såfremt varerne ikke har den rette 
mængde, kvalitet eller lignende, skal Køber senest 
meddele det til Sælger inden for 5 hverdage. 
 
7.0 Garanti af varerne 
 
7.1 Sælger garanterer, at den solgte vares kvalitet 
stemmer overens med aftalen, og derfor ikke indeholder 
nogen fejl. Hvis der skulle forekomme nogle væsentlige 

fejl, er Sælger ansvarlig for udskiftning eller reparation af 
de defekte varer.  
7.2 I henhold til ovenstående, så kan Sælger i stedet 
vælge at tilbagebetale købesummen til Køber. Hermed 
undgår Sælger at udskifte eller reparere de defekte varer. 
7.3 Garantien bortfalder ved følgende undtagelser: 
7.3.3 Bikinien er taget i brug 
7.3.4 Almindelig slitage 
7.3.5 Brug i strid med Sælgers instruktioner eller 
almindelig praksis 
7.3.6 Ændringer udført af andre end Sælger 
7.3.7 Andre forhold, som Sælger er uden ansvar for. 
 
 
8.0 Fortrydelse af køb 
Fortryder Køber sit køb, vil købet afsluttes efter hvilken del 
forløbet befinder sig i. 
 
Del 1: Depositum er indbetalt og Køber ønsker ikke at 
fortsætte forløbet. Køber skal give Sælger skriftlig besked 
senest 21 dage inden første møde. Oplyser Køber ikke 
Sælger om ønsket fortrydelse inden fristen, vil Køber 
miste sit depositum. 
 
Del 2: Depositum er indbetalt og første møde 
(Designmøde) er afholdt. Halvdelen af totalbeløbet for 
bikinien er bindende. Ønsker Køber at fortryde herefter, 
mister Køber dette beløb. 
 
Del 3 & 4: Depositum er indbetalt, første møde 
(Designmøde) samt alle tilpasninger er afholdt. Køber er 
bundet til at betale det fulde beløb. 
 
9.0 Sociale medier 
 
9.1 Køber er indforstået med, at Sælger til enhver tid må 
benytte billeder af den bestilte bikini på sociale medier. 
 
10.0 Diverse 
 
10.1 Denne aftale mellem Sælger og Køber tilsidesætter 
og erstatter alle tidligere andre aftaler og drøftelser. 
10.2 Der kan kun forekomme ændringer i denne aftale ved 
en skriftlig underskrift. 
10.3 Sælger eller Køber kan ikke videregive denne aftale 
eller rettigheder til en anden part. 
10.4 Køber må ikke videregive eller bruge Bikinis by 
Houlberg’s erhvervshemmeligheder eller andre 
oplysninger uanset art. 


