Jagtwebmaster.dk
Samarbejdsaftale og betingelser for samarbejde og hjælp.
Jagtwebmaster.dk tilbyder hjælp og rådgivning til jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund, der ønsker at få deres
egen hjemmeside eller forbedre den nuværende. Der er mange grunde til at være på nettet. Ved oprettelse af et nyt
websted, ser vi på foreningens individuelle behov. Ved denne proces har jagtwebmaster.dk god erfaring for de detaljer
din jagtforening har behov for. En god løsning er mere end et spørgsmål om design og indhold.
Elektroniske nyhedsbreve er en måde at skabe medlems/brugerrelationer på. Ved regelmæssig udsendelse er der en
god mulighed for løbende at gøre opmærksom på jer selv og jagtforening.
Den første side er den vigtigste, da den giver beskueren et indtryk til af hjemmesidens lødighed.
Hjemmesiden bør organiseres med logiske farver og tekster.
Unødige lydeffekter bør undgås. Hjemmesiden skal opbygges hierarkisk med fornuftige trykknapper og relevant
information der vedrøre foreningen. Links på hjemmesiden skal virke efter hensigten og ikke starte op i samme ramme.
Linket bør henvise direkte til den ønskede side eller start op i et nyt vindue.
Billeder /grafik skal kunne præsenteres i en opløsning, hvor det er op til den enkelte bruger at få vist billederne i en
højere opløsning ved at klikke på det enkelte billede gerne med en beskrivelse af billedet.
Aftale og betingelser
Enhver aftale der indgås med Jagtwebmaster.dk er omfattet af nedenfor anførte betingelser.
Jagtforeningen accepterer ved aftalens indgåelse at samtlige betingelser overholdes.
Jagtwebmaster.dk forpligter sig til rent administrativt at være behjælpelig med at oprette dansk domain adresse &
Webhotel til hjemmesiden. Alle udgifter til Webhotel samt DK Hostmaster afholdes alene af jagtforeningen i hele domains
levetid og betales direkte til dem. Den hjælp Jagtwebmaster.dk yder er kun hjælp til selv hjælp. Jagtwebmaster.dk kan
bistår med teknisk rådgivning i en aftalt periode fra aftalens start. Jagtwebmaster.dk fortager domæneregistrering hos
Google søgemaskine, samt anmelder hjemmesiden til Danmarks Jægerforbunds webmaster.
I følge DK- Hostmaster regler ved oprettelse af domain skal der opgives CPR.Nr. eller CVR/SE nummer.
DK- Hostmaster Forretningsbetingelser, og cliche.dk A/S andre vilkår er gældende.
Jagtwebmaster.dk har Copyright © på eget design samt programmering af hjemmesiden. Jagtwebmaster.dk ´s logo og
links må ikke slettes fra hjemmesiden. Jagtwebmaster.dk er behjælpelig med oprettelse at to stk. start e-mail adresser:
Eks. en til formanden og en til kassereren. Der ydes bistand til forståelse af oprettelse af nye e-mail adresser til domain
adressen.
Forudsætninger
Jagtforeningen er i besiddelse af anvendelig hardware og software til at klare det redaktionelle arbejde. Dermed menes
en computer med Internet adgang (ADSL Bredbånd). Opdateret antivirusprogram, Outlook ekspres /Outlook post system
til E-mail. Software bestående af programmel til at håndterer hjemmesider med. Bedst Microsoft FrontPage 2003 samt et
anvendeligt FTP program til opdatering af hjemmesiden. Jagtwebmaster.dk kan være behjælpelig med henvisning til
anbefalet autoriserede edb-leverandør, hvor der mulighed for indkøb af ovenstående til rimelige fornuftige priser, hvis
disse ting ikke er til rådighed.
Ansvar
Jagtwebmaster.dk bærer ikke erstatningsansvar for tab af data på egne eller foreningens computer som følge af
systemfejl, strømsvigt, force majeure eller lign. Den enkelte jagtforening bærer selv det personlige ansvar for at have
sikkerhedskopi af materialet på foreningens computer, andet lager medie eller hjemmeside.
Jagtwebmaster.dk forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen hvis betingelserne ikke er opfyldt.
Det samme gælder ved manglende kontakt. Hvis samarbejdet ophører, bortfalder normalt rettigheden til at avende
hjemmesiden, hvis ikke andet er aftalt fra start.
Jagtwebmaster.dk er ikke ansvarlig for drift fordyrelser på Internettet hos Internetudbyder eller Webhotel. Dette forhold
må jagtforeningen selv at tage op med internetudbyder.
Det er jagtforeningen der selv må kontrollere, at materiale som ligger på hjemmesiden overholder gældende dansk lov
om ophavsret og ikke krænker tredjemands rettigheder.
Jagtforeningen fremsender Jagtforeningens brugbare logo til brug for hjemmesiden. Hvis ikke det haves kan
Jagtwebmaster.dk evt. være behjælpelig med lave et anvendeligt logo.
Jagtforeningen fremsender information i elektronisk form (Microsoft Word format) vedr. sammensætningen medlemmer
af bestyrelsen, udvalg samt disses korrekte navne samt adresse og telefonnumre. Jagtforeningen fremsender
information vedr. foreningens lokale vedtægter. Jagtforeningen står selv for den daglige og fremtidige redaktionelle
vedligeholdelse og opdatering af hjemmeside med FTP samt oprettelse af nye e-mail adresser. Telefonisk support kan
evt. rekvireres inden for aftalte periode.
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Med venlig jæger hilsen
jagtwebmaster.dk.
Robert Hæ
Bredgade 56
DK-7441 Bording
Tlf. 86862532 40103798 E-mail kontakt(@)jagtwebmaster.dk Fjern () ved @

DK Hostmaster

Politik om personlige oplysninger
Generelt: DK Hostmaster indsamler oplysninger om registranten, dennes evt. fuldmægtig og betaler for et domænenavn.
Indsamlingen er nødvendig for at vi kan levere den ønskede ydelse (domæneregistrering) og opkræve registreringsafgift.
Indsamlingen gør os også i stand til at overholde relevant lovgivning, herunder skattelovgivningen og retsplejeloven.
Som anført i det følgende gælder der særlige regler for DK Hostmaster i medfør af § 8, stk. 2, i lov om domænenavne
der særligt tildeles Danmark og § 11 i lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale.
Whois-oplysninger: Det er vigtigt, at brugere af internettet kan orientere sig om, hvilken person eller virksomhed, der er
registrant af (indehaver af brugsretten til) et givent domænenavn. Derfor skal navn, adresse og telefonnummer som
udgangspunkt være offentligt tilgængelige via vores hjemmesides whois-service. Det fremgår af § 8, stk. 2, i lov om
domænenavne, som særligt tildeles Danmark (domæneloven).
Samme paragraf stk. 3 åbner dog mulighed for, at registranten kan bede om at få blændet sit navn og sin adresse
og/eller sit telefonnummer. Betingelsen er, at disse oplysninger i henhold til anden lovgivning er undtaget fra offentlighed.
Hvis vi skal imødekomme dit ønske om anonymitet, kræver det, at du har navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret.
Hvis du ønsker at få skjult dit telefonnummer hos os, så kræver det, at du har hemmeligt eller udeladt nummer hos dit
teleselskab.
Det vil sige, at du, hvis du både ønsker at skjule dine navne- og adresseoplysninger og dit telefonnummer, skal søge
beskyttelsen to steder: I CPR-registret og hos dit teleselskab.
Når vi har modtaget din anmodning om anonymitet og/eller skjult telefonnummer, foretager vi en kontrol via CPRregistret og/eller telefonregistret. Hvis du har opnået anonymitet og/eller hemmeligt/udeladt telefonnummer i de
pågældende registre, kan du også opnå det hos os.
Domæneloven omtaler kun oplysninger om registranten.
Vi har imidlertid besluttet, at fuldmægtig eller betaler på et domænenavn ikke kan optræde anonymt - medmindre de selv
er registrant på domænenavnet og har opnået navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret.
Det er altså kun registranten for de(t) pågældende domænenavn(e), der kan opnå anonymitet.
Betaleren vil i øvrigt altid være skjult for offentligheden, men ikke for registranten.
Domæneloven åbner mulighed for, at DK Hostmaster på opfordring kan eller skal udlevere person-henførbare data til
tredjepart. Du kan se proceduren for udlevering i disse tilfælde her.
Pligtafleverede personoplysninger: Da DK Hostmaster har pligt til at aflevere oplysninger til pligtafleveringsinstitutionen,
vil persondata, der indsamles hos os, kunne blive arkiveret hos denne på ubestemt tid. Derimod sletter vi som
hovedregel alle persondata i vores databaser senest 5 år efter der sidst har været aktiv tilknytning til en
domænenavnsregistrering.
Forespørgsler om anonymiserede registranter: Vi kan kun formidle forespørgsler til anonymiserede registranter, hvis der
foreligger en retlig interesse. Det betyder, at vi uden videre afviser forespørgsler, som har til formål at fremsætte
købstilbud eller lign.
Fastslået den 22. december 2005 med virkning for
1. januar 2006
Mads Bryde Andersen Per Kølle
Formand Administrerende direktør

Forretningsbetingelser

Cliche Denmark
Cliche.dk A/S
Tigervej 31
DK-4600 Køge
TLF. 70201337
E-mail info@cliche.dk
Forretningsbetingelser
Enhver aftale som indgås med cliche.dk A/S er omfattet af nedenfor anførte forretningsbetingelser. Kunden accepterer
ved aftalens indgåelse at samtlige forretningsbetingelser overholdes.
Anvendelse
Det påligger kunden selv at tilse, at materiale som ligger på cliche.dk A/S's servere eller egne servere hosted af cliche.dk
A/S, overholder gældende dansk lov om ophavsret og ikke krænker tredjemands rettigheder. Det er herved ikke tilladt at
have racistisk, pædofilt eller andet ulovligt materiale på disse servere. På webhoteller er det ligeledes forbudt at have
erotisk, pornografisk eller andet stødende materiale. cliche.dk A/S kan ikke gøres ansvarlige for brud på ovenstående,
som kan medføre bortvisning og ophør af den indgåede aftale uden tilbagebetaling af eventuelt forudbetalt leje. Det er
ikke tilladt at have filer liggende til download, uden forudgående aftale om brugen og begrænsningerne i dette. Ej heller
er det tilladt at benytte webservicen som en backup-løsning, hvor der ligger materiale som ikke er tiltænkt
offentliggørelse via webservicen, inden for en overskuelig periode. Såfremt hjemmesiden ikke er skrevet på et sprog som
er officielt i de lande som Cliche har gør forretning i, skal der på opfordring kunne gøres rede for indholdet, og Cliche må
uden videre lukke for servicen, såfremt der kommer en offentlig henvendelse fra en myndighed, der betvivler lovligheden
af indholdet. Misbrug af ressourcer tilgængelige på en server skal undgås, og såfremt Cliche mener der foregår misbrug
skal dette rettes inden for rimelig tid. I dette tidsrum vil det være op til Cliche at vurdere om det er forsvarligt at holde
webservicen åben, uden at det går ud over andre kunder på samme server.
Ændring af aftale
Kunder kan til enhver tid ændre en aftale til en anden type ved udgangen af den pågældende måned. Ændres aftalen til
en dyrere løsning, vil en ekstraopkrævning blive tilsendt på prisforskellen mellem den allerede forudbetalte aftale og den
nye. Ønskes en billigere løsning, vil pengene for en allerede forudbetalt aftale ikke blive refunderet. Ændringer af aftaler
koster ikke gebyr.
cliche.dk A/S forbeholder sig ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende
forretningsbetingelser eller priser uden forvarsel. En eventuel prisændring vil i så fald træde i kraft fra næstkommende
aftaleperiode.
Ansvar
cliche.dk A/S bærer ikke erstatningsansvar for tab af data på egne eller kunders servere som følge af systemfejl,
strømsvigt, force majeure eller lign. Den enkelte kunde bærer selv ansvar for at have sikkerhedskopi af materialet på
kundens server eller hjemmeside.
Trafik
Der er normalt fri trafik på alle webhoteller hos cliche.dk A/S, men hvis det bedømmes der er tale om et misbrug
forbeholder cliche.dk A/S sig ret til at lukke en side. I så fald vil kunden blive informeret inden lukning. Trafikgrænsen på
serverhosting fremgår af den enkelte aftale og i tilfælde af overforbrug vil en ekstraopkrævning på 35 kr. pr. GB blive
faktureret.
På webhoteller hos cliche.dk A/S er det ikke tilladt at have store filarkiver liggende til fri download. Grov udnyttelse af
cliche.dk A/S's frie trafik kan medføre eksklusion fra cliche.dk A/S's servere.
Betalingsbetingelser
Alle angivne priser er inklusiv moms. Vi sender ordrebekræftelse ud for alle nye webhotelaftaler som skal betales forud
helårligt. Når betaling har fundet sted, sendes faktura via email. En faktura udstedt, er betalt før den udstedes. Ved
overskridelse af betalingsfristen for ordrebekræftelser har Cliche.dk A/S ret til at lukke forbindelsen til den pågældende
kundes oprettede services indtil betalingen har fundet sted.
Opsigelse
Kunden kan til enhver tid opsige en bestående serviceaftale, såfremt den sker skriftligt. Fejlbestilte aftaler kan annulleres
inden 14 dage efter aftalens indgåelse, ved skriftlig henvendelse til cliche.dk A/S. Har betaling fundet sted, er cliche.dk
A/S dog ikke forpligtet til at tilbagebetale denne, hvis der er gået mere end 14 dage.
cliche.dk A/S kan med 1 måneds skriftlig email-varsel opsige en aftale. Et eventuelt resterende beløb af en forudbetalt
periode, vil herved blive refunderet. Dog kan cliche.dk A/S ved brud på forretningsbetingelserne ophæve den indgåede
aftale uden opsigelse. I sådanne tilfælde er cliche.dk A/S ikke berettiget til at tilbagebetale en eventuelt forudbetalt
periode.

Værneting
Enhver tvist i anledning af disse betingelser eller den indgåede aftale mellem kunden og cliche.dk A/S, skal afgøres efter
dansk ret ved retten i Køge.
Domænespecifikt
I forbindelse med registrering af .dk-domæner skal du være opmærksom på at cliche.dk A/S er opført som fuldmægtig
for domænet. Dette har ingen administrativ betydning for kunder, andet end ved flytning af domænet. I dette tilfælde skal
cliche.dk A/S informeres om at en redelegering skal godkendes. Fuldmægtig kan til hver en tid ændres via DKHostmaster.

