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1. Anvendelsesområde
Følgende forretningsbe ngelser gælder for enhver a ale om levering af ydelser, herunder bl.a.
udvikling, design, og produk on af websites og andre IT løsninger.
En konkret afvigelse fra disse forretningsbe ngelser er kun gyldig med skri lig accept af DreamIT.

2. A alers indgåelse
A aler om levering af ydelser, det være sig udvikling, design, programmering og
installa on/konﬁgurering af cms-systemer, graﬁske elementer osv. indgås al d på baggrund af et
forudgående lbud godkendt af kunden. Arbejde, som bliver udført ud over det i lbuddet anførte,
vil blive faktureret særskilt l de l enhver d gældende mepriser.

3. Kundens forpligtelser
Alt materiale (tekster, billeder og graﬁske elementer) som skal fremgå af kundens website, skal
leveres af kunden i elektronisk form, med mindre andet er a alt i lbuddet.
Med mindre andet er a alt, skal link l DreamITs hjemmeside være at ﬁnde på forsiden af kundens
website.
Kunden er forpligtet l at meddele eventuelle ændringer af adresse, kontaktoplysninger og
faktureringsoplysninger l DreamIT.
Det er under ingen omstændigheder lovligt at udsende SPAM gennem et domæne formidlet hos
DreamIT. Såfremt DreamIT konstaterer at kunden har udsendt SPAM, kan DreamIT uden varsel
ophæve kundens abonnement.

4. DreamITs forpligtelser
DreamITs ydelser består i at levere det i lbuddet beskrevne arbejde.

5. Hos ng
Hos ng af vores løsninger sker hos unoeuro.com eller siteground.com, og vi beder vores kunder
læse og acceptere deres be ngelser: h ps://www.unoeuro.com/condi ons.php /
h ps://www.siteground.com/terms.htm

6. Ejendomsret
De af DreamITs leverede løsninger omfa er kun brugsre en l de nævnte løsninger.
De af DreamITs leverede løsninger må ikke kopieres, videresælges eller overdrages l tredjepart
uden DreamITs skri lige accept.
Ejendomsre en l de udviklede løsninger, herunder bl.a. cms-system, graﬁske elementer og
internetløsninger lhører DreamIT ind l andet a ales.

DreamIT ApS | Troldmands Allé 161, 2680 Solrød Strand | CVR nr: 33 26 61 46
Tlf: 20630202 | dream-it.dk | Mail: kontakt@dream-it.dk

Forretningsbetingelser (v.8)
s. 2/3

7. Betaling
Alle priser er oplyst i danske kroner (kr.) og er eksklusiv moms, hvor intet andet er opgivet.
Betalingsbe ngelser a ales normalt i forbindelse med afgivelse af lbuddet på den konkrete
opgave. Såfremt særskilt a ale ikke er indgået herom, gælder betalingsbe ngelsen 8 dage ne o.
Betaler kunden ikke re digt forfaldne beløb, påløber der uden varsel herom morarenter fra
forfaldsdagen, fastsat l 2% pr. påbegyndt måned med llæg af et rykkergebyr på DKK 100,00 pr.
fremsendt rykkerskrivelse. DreamIT forbeholder sig ret l at overdrage fordringer l tredjeparter
med henblik på inddrivelse ved inkasso. (Herunder registrering i RKI).
Derudover er DreamIT bere get l at hæve a alen samt lukke for kundens website i lfælde af
manglende overholdelse af betalingsbe ngelserne.
Krav fra kundens side mod DreamIT bere ger ikke kunden l at lbageholde forfaldne beløb eller
dele heraf, ligesom kunden ikke er bere get l at foretage modregning.
Fakturaer fremsendes via e-mail vedhæ et som PDF ﬁl, medmindre andet er a alt. Der betales
ved bank overførsel.

8. Ansvar/ansvarsbegrænsning
Kundens anvendelse af udviklede IT-løsninger med lhørende elementer sker i enhver henseende
på eget ansvar.
DreamIT påtager sig ikke nogen form for ansvar for rig ghed, lovlighed etc. af de informa oner,
som kunden afgiver l/modtager fra Interne et eller for de oplysninger, informa oner, billeder,
tekster mv., som kunden afgiver l DreamIT.
Såfremt kundens ulovlige og/eller ansvarspådragende handlinger/undladelser er skyld i, at
DreamIT bliver pålagt erstatning, afgi eller bøde, er kunden forpligtet l at friholde DreamIT for
disse.
DreamIT påtager sig intet ansvar for forhold, som er uden for DreamITs kontrol, det være sig
a rydelser, forstyrrelser, forsinkelser, tab af data og/eller manglende etablering. Denne
ansvarsbegrænsning er således udvidet i forhold l sædvanlig force majeure.
DreamIT er under ingen omstændigheder ansvarlig for en kundes dri s-, avance- og/eller andre
indirekte tab.
DreamIT er ikke ansvarlig i lfælde af tab i forbindelse med uvedkommendes adgang l kundens
systemer, herunder data, som beﬁnder sig på kundens eller andres Internetservere.
Såfremt DreamIT skulle blive gjort erstatningsplig g, kan denne maksimalt udgøre et beløb
forholdsmæssigt svarende l det, kunden betalte for den leverede ydelse.
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9. Opsigelse og anden ophør
I lfælde af kundens væsentlige misligholdelse af løbende a aler er DreamIT bere get l, uden
yderligere varsel, at opsige a alen samt kræve sit tab og eventuelle udeståender betalt.
Alle a aler kan af begge parter l enhver d opsiges skri ligt med 30 dages varsel l udløbet af
den næstkommende måned.
Opsigelsen bekræ es pr. e-mail af DreamIT/Kunden umiddelbart e er opsigelsen.
DreamIT refunderer ikke betalinger for produktet, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge
sit produkt midt i en periode eller såfremt produktet er under udvikling.
Som væsentlig misligholdelse anses fx:
kundens manglende betaling
● lovstridige handlinger fra kundens side
● kundens uretmæssige brug af DreamITs re gheder
● at kunden tages under konkursbehandling, anmelder betalingsstandsning eller lignende
insolvensbehandling
●

10. Værne ng
Kunden erklærer sig bekendt med DreamITs forretningsbe ngelser. Enhver tvist i anledning af
denne a ale skal afgøres e er dansk ret med re en i København som re e værne ng i første
instans.

11. Ændring af forretningsbe ngelser
DreamITs forretningsbe ngelser kan af DreamIT løbende ændres, og vil al d kunne ﬁndes i nyeste
version på DreamITs hjemmeside.
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