
 

 Handelsbetingelser 
- For Gladsaxe Jazzklub 

 

1. GENERELLE OPLYSNINGER 

Disse handelsbetingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse ved køb på den hjemmeside 

(”Hjemmesiden”), der udbydes af:  

Gladsaxe Jazzklub 

CVR-nummer: 3113 9333 

Kontaktoplysninger: Se hjemmesiden for Gladsaxe Jazzklub 

 

2. BESTILLING 

2.1 Generelt 

I forbindelse med bestilling på Hjemmesiden skal du oplyse navn, e-mail og telefonnummer 

samt betalingskortoplysninger. Personoplysninger behandles i henhold til vores 

privatlivspolitik. 

 

2.2 Gennemførelse af bestilling 

 

Når du klikker på ”Betal” vises en kvittering på din skærm, som er en automatisk bekræftelse    

på, at vi har modtaget din ordre. Du vil efterfølgende modtage en e-mail med en ordre 

bekræf-telse. Når betalingen er gennemført, bliver beløbet hævet på din konto med det 

samme. Vi tager forbehold for fejl og ændringer i priser, spilledage, repertoire, besætning 

mv.  

 

3. PRISER OG BETALING 

3.1 Priser 

Alle priser på Hjemmesiden er i danske kroner inkl. moms. 

 

3.2 Gyldige betalingsmidler På Hjemmesiden kan du betale med følgende betalingsmidler:  

• Mastercard  

• Visa  



• Dankort  

• Eurocard  

• MobilePay  

Der opkræves kortgebyrer på Hjemmesiden 

 

3. BILLETTER  

Billetten er dit adgangsbevis til et konkret arrangement. 

Billetter, der er blevet annulleret pga. bortkomst, er ikke gyldige.  

Billetten kan altså ikke anvendes flere gange og må ikke kopieres. 

Vær opmærksom på, at det i Danmark er ulovligt at udbyde og videresælge billetter til en 

højere pris, end de oprindeligt har kostet (inkl. serviceomkostninger). Ulovlig kopiering eller 

ulovligt videresalg af billetter kan medføre, at du ikke får adgang til arrangementet. 

 

4. LEVERINGSFORMER 

Vi tilbyder:  

Elektronisk forsendelse. Køber du en billet, kan du enten printe billetten og medbringe den 

til arrangementet eller fremvise billetten på din telefon eller tablet. 

 

5. LEVRINGSTIDSPUNKT 

Køber du en elektronisk billet, vil du modtage billetten pr. e-mail, efter at du har betalt 

online.  

 

6. ANKOMST TIL ARRANGEMENT  

Arrangementet begynder på det tidspunkt, der er angivet på billetten, og det anbefales at 

ankomme som angivet: ”dørerne åbnes” - i god tid inden arrangementets start. Hvis du 

ankommer efter, at arrangementet er gået i gang, kan du ikke garanteres adgang til 

arrangementet før efter første pause.  

 

7. REFUNDERING 

Billetter refunderes IKKE. 

 

8. AFLYSNING  

Bliver den forestilling, du har billetter til, aflyst, bliver billetprisen refunderet.  

Hvis en forestilling aflyses, orienterer vi dig via e-mail. 

 

9. REKLAMATION VEDR. BILLET 

Du kan reklamere over dit køb af billetter ved at sende en mail til 

billetter@GladsaxeJazzklub.dk  

eller ringe på tlf. 33 69 69 69.  

Når du, som forbruger, køber varer hos os, finder købelovens mangelregler anvendelse. 



10. ÆNDRING AF PROGRAM 

Gladsaxe jazzklub forbeholder sig ret til at ændre i programmet. 

11. ANSVAR 

 Hvis der opstår tekniske problemer med Hjemmesiden, vil vi hurtigst muligt forsøge at 

afhjælpe problemet.  

 

12. PERSONDATA 

Al indsamling, opbevaring og anden behandling af personoplysninger sker i henhold til vores 

privatlivspolitik, som kan findes her. 

 

13. OPDATERING AF BETINGELSERNE  

Gladsaxe Jazzklub forbeholder sig retten til at opdatere Betingelserne. Du bør derfor 

regelmæssigt besøge denne side for at gennemgå de til enhver tid gældende Betingelser, 

som du er bundet af, når du bruger vores Hjemmeside. 

 
 

 

Betingelserne er opdateret den 20. januar 2021. 


