Købsbetingelser
1. Indmeldelse:
Alle tilmeldinger i vaskeklubben, bekræftes automatisk (pr. e-mail).
2. Priser:
Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner.
Der tages forbehold for:



Prisstigninger
Force majeure

Der kan maksimalt indbetales Kr. 1.100,- på din konto.
3. Levering:
Vaskehallen kan benyttes inden for vores åbningstid.
4. Betaling:
De mulige betalingsmåder er:
Dankort

Vi kan opkræve et beløb op svarende til det, du har godkendt. Beløbet opkræves i forbindelse med
dit køb, eller løbende, hvis du vælger abonnementsvask.
Vi vil på forhånd orientere dig om eventuelle prisændringer på løbende abonnementsvask. Hvis dit
betalingskort udløber modtager du en mail som oplyser om proceduren for kortskift.
5. Kvittering:
Kvittering for indbetaling sendes automatisk (pr. e-mail).
6. Garanti/Fortrydelsesret:
Der gælder en fortrydelsesret i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens regler herom.
Vaskeklubben er underlagt de til enhver tid gældende love og regler om produktansvar i Danmark.
Du har til hver en tid mulighed for at kræve dit indestående på din konto i vaskeklubben
tilbagebetalt, således at du får betaling svarende til det restbeløb, med fradrag for opnået
rabat/bonus, du har stående på din konto.
7. Forretningsbetingelser:
Personlige oplysninger:

Alle de oplysninger, du giver til os, behandler vi med størst mulig diskretion. Oplysningerne bruges
kun til din forsendelse, og vi gør alt, hvad vi kan for at beskytte og hemmeligholde dine personlige
data. Vi garanterer, at vi aldrig sælger, udlejer eller udlåner personlige oplysninger til tredie person.
Forbrugeraftaleloven:
Din ordreafgivelse og dit køb i vaskeklubben er underlagt lov om betalingstjenester og elektroniske
penge.
Dine rettigheder:
Læs om sikkerhed og dine rettigheder når du handler på Internettet. Se mere om dette på
www.forbrug.dk
8. Oplysninger i henhold til lov om betalingstjenester og elektroniske penge.
Ved tredjemands misbrug af koden/betalingsmidlet hæfter brugeren for uberettigede hævninger, der
maks. kan udgøre det beløb, som brugeren har indbetalt på den omhandlede konto.
21. november 2016.

