
Betingelser 
  

Forretningsbetingelser for IFFREM BJÆVERSKOV Gymnastikafdelingens website http://iffrem-
gym.dk 

Generelle oplysninger om klubben: 

Klubbens juridiske navn: IF FREMBJÆVERSKOV GYMNASTIKSAFDELING (forkortet IFBG) 

Selskabsform: Forening 

CVR-nummer: 40 50 02 94 

Adresse: 

IF FREM BJÆVERSKOVGYMNASTIKSAFDELING 

c/o Kasserer Camilla Gram Jørgensen  

Officiel e-mail adresse: Iffremgymnastik@gmail.com 

Officiel web-adresse: http://iffrem-gym.dk 

 

PRISER 

Alle priserne på http://iffrem-gym.dk, er ikke tillagt moms, da vi er en forening. 

Når du via dit dankort køber et af følgende produkter: 

 - Tilmelding til hold(eller flere hold) 

 - Venteliste 

 - Passivt medlem 

Sker er som en forudbetaling for den periode der er angivet ved købet. 

Der tilbydes ikke refundering af penge for dine køb, via dit login kan du til enhver tid se dine køb. 

 

Alle priser er i danske kroner(DKK og de er ikke tillagt moms, da vi er en forening.) 

Vi modtager betaling fra følgende kort: Dankort, Visa/Dankort. 



IFBG kan opkræve et gebyr på 1,45 kr. pr. transaktion + 0,10 % ved køb over 100.- og 0,70 kr. pr. 
transaktion for 50.- og under. 

Kunden afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder. 

 

BETALING 

På http://iffrem-gym.dk kan du betale med følgende betalingsmidler: 

Dankort 

Visa/Dankort 

Betaling sker forud. 

Vi bruger quickpay.dk som betalingsgateway til dankort læs mere på deres side om sikkerheden 
ved onlinebetaling. 

 

ÆNDRING AF PRISER OG HANDELSBETINGELSER 

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden. 

 

ABONNEMENTSVILKÅR 

Det er en forudsætning for medlemskabet af IFBG, at du tilmelder dig og betaler via Dankort eller 
andet betalingskort, som er godkendt af IFBG og Nets. 

IFBG benytter Quickpay, som er godkendt af Nets til betalingsløsning. 

Kvittering for betaling sendes pr. mail, når du tilmelder dig at acceptere du vores vilkår. 

 

FORTRYDELSESRET 

Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding til et hold eller 
venteliste. Skulle der ekstraordinært tilbagebetales en tilmelding vil der fratrækkes et gebyr på kr. 
50,00. 

 



FORBEHOLD 

IFBG tager forbehold for tryk- og prisfejl. 

IFBG er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i 
strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som 
computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, 
som er uden for deres kontrol. 

 

ANSVARSFRASKRIVELSE 

IFBG og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen 
af http://iffrem-gym.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for, 

- at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov. 

- at http://iffrem-gym.dk og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, 
tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til 
det angivne formål. 

IFBG og dets indholds leverand&osl 

 


