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§ 1 - Anvendelse
Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle virksomhedens oplistede produkter.

§ 2 – Ydelsens karakter
Virksomhedens ydelser er at karakterisere som tjenesteydelser med en resultatforpligtelse for at opnå et
konkret resultat i den pågældende ejendomshandel. I specielle og særegne sager kan der ved særskilt aftale
bestemmes at der er tale om en indsatsforpligtelse.

§ 3 – Ydelsens indhold
Alle virksomhedens ydelser bærer præg af udelukkende at have ekspeditions- og kommunikationsmæssig
karakter. Der ydes ikke rådgivning om handlens vilkår mv. Rådgivning om hvorvidt du som køber
bør/kan/skal købe den pågældende ejendom på baggrund af handlens dokumenter og egne personlige
forhold, er således ikke en rådgivningsforpligtelse vi påtager os.
Vi rådgiver ligeledes heller ikke om låneforhold, kurssikring mv. – hvorfor en undladelse om besked fra vores
side vedrørende forhold som disse ikke vil være ansvarspådragende.

§ 4 - Fortrydelsesret
Der gælder den sædvanlige 14 dages fortrydelsesfrist ved bestilling af tjenesteydelser. Fristen løber fra den
dag hvor aftalen er indgået og/eller hvor det først er givet til kende at man efterspørger hjælp til den
respektive ekspedition.
Er arbejdet påbegyndt i den pågældende sag forbeholder vi os retten til at opkræve en rimelig betaling for
det arbejde der allerede er leveret.
Sidstnævnte gælder ikke såfremt arbejdet er udført indenfor de første 14 dage, og der ikke fra forbrugeren
er givet samtykke til arbejdets begyndelse allerede ved bestilling. Såfremt handlens deadlines fordrer en
hurtig sagsbehandling vil der dog opkræves vederlag for det udførte arbejde uagtet de 14 dage, idet
stiltiende samtykke fra forbrugeren anses at være givet grundet omstændighederne.

§ 5 – Pris og særlige forbehold
Alle angivne priser på vores hjemmeside er inklusive moms. Der vil aldrig uden særskilt aftale opkræves
mere end produktets pris.
Der tages et generelt forbehold for valutaændringer, force majeure, leveringssvigt og afgiftsændringer mv.

