Danmarks nye vejviser til
alternativ behandling

Forretningsbetingelser
Oprettelse og køb af profil
Oprettelse:
Efter modtagelse af bestilling samt tekst/billeder sendes der en ordrebekræftelse, profilen oprettes på
alternative-behandlere.dk og aftale om visning anses for indgået.

Visningsperiode:
Profilen vises på portalen i det antal måneder der er bestilt. Visningsperioden starter ved førstkommende månedsskift
efter oprettelse. I perioden fra bestilling/oprettelse frem til førstkommende månedsskift vises profilen uden
beregning. Oprettes en profil for eksempel den 16/1 med 6 måneders visning, vil den blive vist frem til 1/8. Herefter
fjernes profilen, såfremt der ikke er købt en ny visningsperiode

Omfang af visning:
Visning af profilen sker under de fagområder/specialer som er aftalt ved aftalens indgåelse. Ændres
forretningsbetingelserne – f.eks. mht. antallet af fagområder man kan vises under – vil man som udgangspunkt have
de muligheder som aftalen blev indgået under. Giver de ændrede betingelser forbedrede vilkår for annoncøren, vil
man dog altid få de samme vilkår som ny annoncører, så man aldrig stilles ringere.

Ændring af profil:
Tekst, billeder, valg af fagområder etc. kan til enhver tid ændres/opdateres ved henvendelse til
behandler@alternative-behandlere.dk.

Fornyelse:
Visning af profilen fornyes ikke automatisk. Ca. 30 dage før udløb fremsendes en påmindelse om udløbet med
mulighed for at tegne sig for en ny periode. Såfremt dette ikke ønskes – eller påmindelsen ikke besvares – anses
aftalen for ophørt og profilen fjernes ved udløb.

Annullering:
Visning af profilen kan til enhver tid stoppes permanent eller midlertidigt ved henvendelse til behandler@alternativebehandlere.dk. Ved annullering forlænges eller ophæves aftalen ikke.

Tilgængelighed:
Vi tilstræber at portalen er tilgængelig 24 timer i døgnet året rundt. Der kan dog være situationer, hvor det
ikke er muligt at tilgå portalen, som f.eks. servernedbrud og force majeure.
Derudover er alternative-behandlere.dk berettiget til at afbryde driften, når opdatering, vedligeholdelse
eller andre forhold gør det nødvendigt. Manglede visning i forbindelse med nedetid godtgøres ikke.
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Fakturering og betaling
Fakturering:
Efter oprettelse af profil fremsendes faktura med 7 dages betalingsfrist. Såfremt beløbet ikke er modtaget efter
betalingsfristens udløb fremsendes en betalingspåmindelse. Betales denne ikke, fjernes profilen fra portalen og
aftalen anses for ophørt.

Betaling:
Alle betalinger foretages via bankoverførsel til den bankkonto som fremgår af faktura samt websitet

Indhold, ansvar og afvisning
Indhold:
Tekst, billeder, valg af fagområder etc. leveres af annoncøren ud fra de specifikationer som er angivet af
alternative-behandlere.dk og vises som modtaget.

Ansvar:
Det er annoncørens ansvar at indholdet er tidsvarende, aktuelt og overholder gældende lovgivning.
Selv om annoncematerialet godkendes af alternative-behandlere.dk fritager det ikke annoncøren for sit
ansvar vedrørende profilens udformning og indhold. Annoncøren forpligter sig til at friholde alternativebehandlere.dk for det ansvar, som indholdet af profilen måtte påføre os. Det er således til enhver tid
annoncørens ansvar, at materialet er i overensstemmelse med de gældende love, og annoncøren
garanterer, at reklamen er lovligt produceret og at nødvendige tilladelser er indhentet.
Alternative-behandlere.dk er ikke ansvarlig for indholdet på annoncørens eller andres websider, som
profilen linker til.

Afvisning:
alternative-behandlere.dk har ret til på ethvert tidspunkt at afvise annoncer/reklamer, som vi finder i strid
mod gældende lov eller god tone.
Såfremt vores forretningsbetingelser ikke overholdes, er alternative-behandlere.dk berettiget til at fjerne
annoncen fra portalen uden varsel og uden godtgørelse for den manglende visningsperiode.
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