Danish Westcoast Wedding
Alt det med småt
Danish Westcoast Wedding er i nedenstående forkortet til DWW

1 § Betaling
Samtidigt med sending af relevante dokumenter til DWW overføres et depositum på 750 kroner
til dækning af giftemyndighedens udgifter til godkendelse af dokumenterne.
Den samlede betaling skal være foretaget enten via kreditkort eller bankoverførsel i god tid inden
den aftalte vielsesdato - og godkendt af DWW.
Eventuel kontant betaling kan kun finde sted efter skriftlig aftale.
Alle priser hos DWW er i Danske Kroner eller Euro og inklusive dansk moms på 25 %, gebyr til
Varde Kommune samt fotos i henhold til vielsesarrangement.

2 § Aflysning
I tilfælde af aflysning af indgået aftale om vielse skal DWW orienteres skriftligt enten via Email
eller SMS så hurtigt som muligt.
Sker aflysningen senest 14 dage inden den aftalte vielsesdato refunderer DWW alle indbetalte
penge minus depositum til Varde Kommunes sagsbehandling.
Sker aflysningen med under 14 dage til den aftale vielsesdato refunderer DWW 50 procent af det
indbetalte beløb (minus depositum).
Sker aflysningen med under 48 timer til den aftalte vielsesdato refunderer DWW ingenting med
mindre der foreligger en særlig skriftlig aftale.

3 § Ændring af vielsesdato
Over 7 dages varsel betales et tillæg på 500 kroner.
Under 7 dages varsel betales et tillæg på 2.000 kroner.

4 § Sygdom eller død
DWW oppebærer ingen forpligtelser i tilfælde af, at den ene eller begge klienter er ude af stand
til at gennemføre den aftalte vielse på grund af sygdom, død, force majeure eller andre omstændigheder. I sådanne tilfælde kan der ikke rejses nogen form for erstatning fra klienter eller deres
pårørende.
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5 § Fortrolighed
DWW forpligter sig til at beskytte klienters privatliv. De nødvendige personlige dokumenter skal
naturligvis videregives til Varde Kommune til sagsbehandling og godkendelse, men i alle andre
henseender betragter DWW klienters journaler og dokumenter som fortrolige.
Disse vil derfor aldrig blive videregivet i nogen sammenhænge udover til relevante offentlige
myndigheder, der legalt måtte bede derom.
Alle klienter hos DWW har ret til indsigt i eller kopier af alle egne personlige oplysninger hos
DWW.
På samme tid forpligter DWW sig til ikke at sælge, dele eller leje personlige oplysninger – herunder Email-adresser - til nogen tredjepart.

6 § Links til denne hjemmeside
Det er ikke tilladt at oprette et link til nogen side på denne hjemmeside uden skriftlig tilladelse
fra DWW.
Hvis nogen alligevel opretter et link til en side på denne hjemmeside, sker det for egen risiko og
med de undtagelser og begrænsninger der er beskrevet i afsnittet om fortrolighed.

7 § Links fra denne hjemmeside
DWW fralægger sig ethvert ansvar for indholdet på hjemmesider, der er linket til denne hjemmeside. Meninger eller materiale på andre hjemmesider deles ikke nødvendigvis af DWW, der
derfor ikke skal betragtes som udgiver af sådanne meninger eller materialer.
Det er brugernes eget ansvar at undersøge sikkerhed og troværdighed på hjemmesider, der er
linkede fra denne hjemmeside.
DWW påtager sig derfor intet ansvar for tab eller skade uanset årsag og form som opstår i forbindelse med offentliggørelse af personlige oplysninger til tredje part.

8 § Copyright
DWW forbeholder sig copyright på alle tekster og fotos produceret og præsenteret på denne
hjemmeside.
Yderligere tilhører alle fotos taget af DWW alene DWW og kan uden yderligere kompensation eller tilladelse anvendes frit på virksomhedens hjemmeside, facebook, brochurer og enhver
anden form for markedsføring

2

Danish Westcoast Wedding

DWW er registreret i Danmarks Erhvervsstyrelse med CVR 35361535 - Frisvadvej 2, 6800 Varde.

9 § Force Majeure
Ingen af parterne er forpligtet overfor hinanden for fejl eller svigt, der i forbindelse med udførelse af enhver aftale parterne imellem, kan henføres til force majeure.

10 § Accept af vilkår og aftaler
Enhver uenighed mellem klient og DWW følger dansk lovgivning og skal alene behandles i overensstemmelse med det danske retssystem.
Ved at bruge denne hjemmeside og bruge vores service samtykker og accepterer klienten ovennævnte regler og vilkår og at enhver uenighed alene skal følge dansk lovgivning.

3

