
FORRETNINGSBETINGELSER FOR  

Formål og kontrahering: 
DiTFRiLUFTSLiV v/ Isabel Morgenstern, Erik Derdau & Bo Jørgensen 
(”Arrangøren”) udbyder kano- og friluftsarrangementer for 
privatpersoner, institutioner og virksomheder (”Kunden”).  Samtidig 
med Kundens modtagelse af nærværende forretningsbetingelser 
(”betingelserne”) modtager kunden en mail med bekræftelse på 
indgåelse af aftale om udførelse af et sådant arrangement; 
timebaseret, dag- eller døgnarrangement (”Arrangementet”). 
Betingelserne regulerer herefter nærmere parternes rettigheder og 
forpligtelser i forbindelse med udførelse af Arrangementet. Kundens 
returnering af mailen med bekræftelse på indgåelse af aftale om 
Arrangementet er at betragte som gyldig kontrahering mellem 
parterne. 
 
Arrangørens generelle ydelser: 
Arrangøren stiller i forbindelse med Arrangementets afvikling kanoer 
til rådighed inklusive nødvendigt tilbehør i form af padler, 
redningsveste og evt. særlige stoleindsatser til brug for sejlads med 
handicappede. 
 
I tilfælde af aftale om overnatning, stiller Arrangøren ligeledes telte og 
hertil hørende tilbehør til rådighed. Kunden stiller selv sovepose til 
rådighed.  
 
Måltider og drikkevarer inkluderes i Arrangementet, såfremt det 
fremgår af aftalen. Henset til Arrangementets karakter er Kunden 
bevidst om og accepterer, at måltider og drikkevarer er af en sparsom 
art, der egner til sig at blive konsumeret i det fri, og som er nemme at 
transportere. 
 
Kundens forpligtelser: 
Hensigtsmæssig beklædning af enhver art påhviler Kunden.  
 
Kunden er forpligtet til at drage omsorg for, at der for kunden er 
tegnet betryggende ulykkesforsikring og anden nødvendig forsikring, 
idet Arrangøren udelukkende har tegnet sædvanlig 
erhvervsansvarsforsikring samt løsøreforsikring. 
 
Ansvarsfraskrivelse og force majeure: 
Kunden er gjort bekendt med, at der ved afvikling af Arrangementet 
eksisterer en vis naturlig risiko, qua Arrangementets karakter. 
 
Arrangøren har truffet alle rimelige bestræbelser på at begrænse 
denne risiko, og herunder anvendes som anført redningsveste og, 
hvis skønnet nødvendigt, special-udviklede sædeindsatser. 
 
Kunden accepterer imidlertid ved afviklingen af Arrangementet, at 
dette sker for Kundens egen risiko, og at Arrangøren ikke kan drages 
til ansvar for eventuelle ulykker e.l., med mindre der for Arrangøren 
foreligger et sædvanligt erstatningsansvar i medfør af dansk rets 
almindelige erstatningsretlige principper, idet et eventuelt 
erstatningskrav i den forbindelse tillige skal vurderes i sammenhæng 
med arrangementets karakter og Kundens ovennævnte accept af 
risiko. 
 
Arrangøren vil aldrig kunne gøres ansvarlig for noget indirekte tab. 
 
Arrangøren er herudover uden ansvar for manglende overholdelse af 
leveringsforpligtelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som 
Arrangøren er uden indflydelse på som følge af force majeure.   
 
Som force majeure anses blandt andet følgende forhold: 
naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende 
forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder, import- og 
eksportforbud, valutarestriktioner eller mangel på arbejdskraft eller 
enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser den 
sædvanlige leveringsadgang.  
 
Force majeure hos en af Arrangøren antaget underleverandør har i 
forholdet mellem Kunden og Arrangøren samme ansvarsfriheds-
begrundende konsekvens, som hvis force majeure optrådte hos 
Arrangøren selv. 
 
 

Arrangøren har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve 
aftalen eller dele heraf eller gennemføre aftalen efter sit indhold, så 
snart hindringerne for normal gennemførelse er bortfaldet.  
 
Vederlag: 
Det specifikke vederlag aftalt for Arrangementet (”Vederlaget”) 
fremgår af følgemailen. 
 
Alle priser er inklusive moms, med mindre andet er anført. 
 
Arrangøren forbeholder sig ret til at forhøje Vederlaget som følge af 
udefra kommende omkostnings-forøgelser, herunder men ikke 
begrænset til forøgelser i skatter og afgifter samt afkrævede vederlag 
fra underentreprenører mv., som Arrangøren ingen mulighed har for 
at påvirke. 
 
Med mindre andet er aftalt skriftligt, skal Vederlaget af Kunden 
erlægges på følgende vis: 
 
- Indledende 20% af Vederlaget skal erlægges senest 8 dage efter 
kontrahering. 
 
- Resterende 80% af Vederlaget skal erlægges senest 14 dage forud 
for Arrangementets afvikling. 
 
Kundens aflysning af Arrangementet indenfor 14 dage før 
Arrangementets afvikling medfører, at Kunden fortaber de 
indledningsvis erlagte 20% af Vederlaget. Ved Kundens aflysning 
mindre end 14 dage før Arrangementet fortaber Kunden retten til 
nogen form for tilbagebetaling af Vederlaget.   
 
Kunden har herudover ingen adgang til at træde tilbage fra aftalen 
eller på anden vis bringe denne til ophør forud for Arrangementets 
afvikling. 
 
Hjemsendelse mv.: 
Førtidig hjemsendelse, uagtet om dette er foranlediget af Arrangøren 
selv eller Kunden, respektive Brugerne, og såfremt sådan 
hjemsendelse er begrundet i sygdom, manglende fysisk eller psykisk 
evne til at gennemføre Arrangementet, manglende hensigtsmæssig 
beklædning eller andre forhold, der ikke kan henføres til Arrangørens 
forhold, men som kun vedrører Kunden medfører ikke krav på 
tilbagebetaling af nogen del af Vederlaget. 
 
Arrangøren forbeholder sig i den anledning hjemsendelse af kunder, 
der ikke skønnes at kunne gennemføre Arrangementet på en 
betryggende vis, det være sig såvel for Kunden selv som for de 
øvrige kunder. 
 
Misligholdelse: 
Manglende indbetaling af en del af Vederlaget er at betragte som 
væsentlig misligholdelse og medfører ret for Arrangøren til straks at 
ophæve aftalen, uden at dette i øvrigt for Kunden medfører bortfald af 
nogen del af pligten til at betale Vederlaget. 
 
Såfremt en af parterne i øvrigt væsentligt misligholder sine 
forpligtelser i henhold til Aftalen, kan den anden part ophæve Aftalen 
uden varsel. 
 
Overdragelse: 
Rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen kan ikke af Kunden 
overdrages til tredjemand. 
 
Arrangøren er berettiget til at overdrage sine rettigheder og 
forpligtelser i henhold til Aftalen, når dette sker som et led i en hel 
eller delvis overdragelse af Arrangørens virksomhed eller anden form 
for reorganisering af Arrangørens virksomhed, der gør en 
overdragelse hensigtsmæssig. 
 
Værneting og lovvalg: 
Eventuelle tvistigheder parterne imellem afgøres ved de ordinære 
domstole med Retten i Århus som første retsinstans. Parternes aftale 
er underlagt dansk ret.
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