
Generelle oplysninger 

RUMM Living  

/en del af VICA Danmark - CVR-nr.: 29398402 

Nordager 22 

6000 Kolding 

hello@rummliving.dk 

Tlf.: +45 76 33 03 50 

Vi ønsker at skabe en god og personlig oplevelse for dig som kunde, og står klar til at besvare 

spørgsmål, hvis du har nogle. Vi arbejder dagligt på webshoppen, og skulle der trods forventninger 

være problemstillinger med udsolgte varer, systemfejl og prisfejl håber vi, at du har forståelse for 

situationen, og at vi sammen kan finde en løsning.   

 

Betaling 

Når du aflægger en ordre hos os, gennemgår vi den, og du modtager herefter en ordrebekræftelse. 

Vi pakker så din ordre og sender den afsted. Pengene bliver først trukket i det øjeblik, vi sender 

pakken, eller melder den klar til afhentning ved os. Har ud valgt at betale via bankoverførsel, 

afsendes din ordre, når pengene er gået ind på vores konto. Derfor er leveringstiden ved denne 

betalingsmåde afhængig af den tid, transaktionen tager.  

Hos os kan du betale med betalingskortene VISA, VISA/Dankort og Mobilepay, samt via 

bankoverførsel. Vi tager ikke kortgebyr. Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske 

vare afsendes med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre. Alle beløb på hjemmesiden er 

angivet inklusiv moms, og vi anvender DKK kroner som valuta til prissætning. 

Hvis du betaler med bankoverførsel, er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. 

Hos RUMM Living passer vi godt på dine data. Vi benytter en sikker betalingsserver, der krypterer 

alle oplysninger med SSL protokol, hvilket betyder, at din data er sikret og ikke kan læses af 

udefrakommende. 

Vores webshop anvender ligeledes kryptering med SSL protokol. 

  

Levering 

Højtider og særlige kampagner:  

I forbindelse med højtider og særlige kampagner, som f.eks. Jul, Black Friday, Black Weekend og 

Cyber Monday, kan der grundet trykket på fragtfirmaerne, og fragtmændene opstå længere 

leveringstid. Vi hjælper transportvirksomhederne til at få en god levering, ved at informere om antal 

forventede forsendelser i god tid. Du kan også hjælpe dem ved at afhente dine pakker i 

pakkeboksen hurtigt, så der er plads til nye pakker dagligt.  

Leveringstiden for din ordre er 1-3 hverdage på lagervarer, der kan sendes som pakke med GLS 

eller PostNord. Ved møbler eller større forsendelser skal du måske vente lidt længere, da de fleste 



møbler ikke kan være i hr. postmands pakkebil. Vi kontakter dig og giver yderligere information om 

levering, samt om leveringstiden, som ofte vil være 2-6 dage. 

Vi sender pakker via: GLS og PostNord. Fragtprisen afhænger af leveringsmetoden, og du vil altid 

få oplyst prisen på fragten i forbindelse med betalingen. Der er fri fragt ved køb over kr. 499,00 på 

levering af pakker. Du vil modtage et track and trace nr., så du kan følge din pakke fra RUMM 

Living på sin vej til dig. Der er desuden fri fragt på alle leveringer af møbler ved køb over kr. 

1499,00. Ved ordrer, der inkluderer møbler, som er under dette beløb, er prisen for levering kr. 

200,00. Levering af møbler sker som udgangspunkt til kantsten, og det skal være muligt for 

fragtmanden at sætte varen et sted på adressen, såfremt der ikke er nogle hjemme. Det er ikke 

muligt for fragtmanden at sætte pakken indenfor i en opgang eller lignende.  

Har du bestilt flere varer, sender vi dem, så vidt det er muligt, samlet 

Vi leverer til adresser i Danmark* (*ikke gældende for leveringer til Grønland og Færøerne). 

Ønsker du levering til andre lande, bedes du kontakte os. Så undersøger vi mulighederne og 

forsøger at finde en løsning. 

Afhenter du ikke dine pakker i pakkeboksen inden for den angivne tid fra GLS eller PostNord, 

sendes de retur til os, og du vil blive opkrævet returfragten.  

 

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med levering, er du altid velkommen til at kontakte os på 

hello@rummliving.dk eller telefon +4576330350. 

 

Varer på forudbestilling 
 

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med levering, er du altid velkommen til at kontakte os på 

hello@rummliving.dk eller telefon +4576330350. 

Du kan se på produktsiden, om en vare er på lager eller til forudbestilling. Vi håber på din 

forståelse ift. fejl på sitet og lagerbeholdningen, såfremt der skulle forekomme fejl i systemet.  

Har du lavet en ordre, men både lagervarer og forudbestillingsvarer, vil din ordre som 

udgangspunkt sendes samlet, når alle varer er landet på lager, med mindre andet er aftalt. Vi 

anbefaler derfor, at du afgiver en ordre, med de varer, du gerne vil bestille, som er på lager og en 

ordre med varer til forudbestilling, hvis du ønsker lagervarerne leveret hurtigst muligt.   

 
  

Fortrydelsesret  
Hent fortrydelsesformular her.  

Når du handler hos os, har du 30 dages fortrydelsesret, med mindre andet er aftalt eller fremgår af 

din ordrebekræftelse. 

Fortrydelsesretten løber 30 dage fra den dag, du har modtaget varen. Du kan give os besked om 

dette ved at udfylde den vedlagte returformular i returforsendelsen. Du kan også sende en mail 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0051/1672/3264/files/FortrydelsesformularRUMM.pdf?v=1561359438


til os på hello@rummliving.dk, hvor du fortæller, at du ønsker at fortryde dit køb og vedhæfter 

standardfortrydelsesformularen, som du kan hente her.  

Ønske om fortrydelse skal meddeles til os senest 30 efter modtagelse af varerne. Herefter har du 

14 dage til at sende varerne retur til vores lager. Du behøver ikke meddele du returnerer, hvis du 

sender inden for tidsrammen og har ilagt returinfo i pakken.  

Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.  

Ønsker du at give os information via mail, skal du skrive/udfylde følgende: 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min 

købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:  

Varer:____________________________________________ 

Bestilt den: 

Modtaget den: 

Din adresse: 

Dit navn: 

Underskrift: 

Pakken sendes til: 

Att: Returlager 

RUMM Living 

Nordager 22 

6000 Kolding 

OBS: Returvarer skal sende til adressen. Vi henter ikke returvarer i pakkeshops. Det er derfor ikke 

muligt at returnerer med DAO.  

Returnering og ombytning 

Returfragt ved fortrydelse af køb er for egen regning. Du kan købe en returlabel via nedenstående 

link. (Kan anvendes til varer, der kan sendes som pakke med GLS). 

Køb returlabel her. 

Returadresse: 

ATT: Returlager 

RUMM Living 

Nordager 22 

6000 Kolding. 

OBS: Det er ikke muligt at returnere med DAO.  

 

Varens stand, når du sender den retur 

Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes utilstrækkelig returemballering, eller at du har brugt 

den uhensigtsmæssig ift., hvad der er nødvendigt for fastslå varens art, egenskaber og funktion, 

kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage, afhænger af varens 

mailto:hello@rummliving.dk
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0051/1672/3264/files/FortrydelsesformularRUMM.pdf?v=1561359438
https://retur.pakkelabels.dk/rummlivingretur


handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne 

tilbage. 

Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage. Hvis den originale emballage 

mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen. Hvis du fortryder dit køb, får du 

refunderet dine penge. Hvis varen er værdiforringet, fratrækkes det beløb, du hæfter for. 

Pengene tilbageføres via samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har 

aftalt andet. Bytter du til en ny vare, skal du blot bestille den ny vare via webshoppen. Vi refunderer 

alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra 

leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste 

form for standardlevering, som vi tilbyder). Vi refunderer, når vi modtager pakken, eller senest 14 

dage fra den dag, hvor vi har modtaget besked om, at du vil fortryde aftalen. Vi tilbageholder 

betalingen, indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os dokumentation for 

returneringen. 

Husk, at det er dit ansvar, at pakken kommer retur i sammen stand, som du modtog den. Det er 

derfor en god idé at sende varen godt emballeret samt med mulighed for track and trace.   

 

Reklamationsret 

Når du handler hos os, gælder købelovens regler for varekøb. Det betyder, at du har 

reklamationsret i 24 måneder. Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du, afhængig af 

den konkrete situation, enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i 

prisen. 

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden 

for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. 

Modtager du en vare, der er beskadiget under transport, er det altid en god ide og vigtigt for os, at du 

tager billeder af emballagen ved modtagelse og sende til os. Er varen modtaget på en palle, skal den 

sendes tilbage på samme måde. 

Er reklamationen berettiget, refunderer vi desuden dine (rimelige) fragtomkostninger. Kontakt os 

for at få en pakkelabel til din returforsendelse i forbindelse med reklamation, med mindre andet er 

aftalt.  

Reklamationer modtages ikke, hvis disse er sendt på efterkrav. 

  

Klageadgang 

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte RUMM Living 

på hello@rummliving.dk eller ringe +45 76 33 03 50. 

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til: 

 

mailto:hello@rummliving.dk


Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenens Hus 

  

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og 

højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen dog have været mindst 720 kr. Det koster 

et gebyr at få klagen behandlet. 

Når du handler på en e-mærket webshop, kan du gratis få behandlet din sag - uanset beløbets 

størrelse. Læs mere her. 

 

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online 

klageportal her: http://ec.europa.eu/odr. 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 01.09.2022. 

  

https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
https://www.emaerket.dk/gratis-sagsbehandling
http://ec.europa.eu/odr
http://ec.europa.eu/odr


Persondatapolitik 

Vi sætter en ære i gennemsigtighed 

Som almindelig bruger af internettet kan det være vanskeligt at gennemskue hvilke oplysninger, 

der bliver registreret om en. RUMM Living vil gerne hjælpe dig med at gøre vores registreringer om 

dig, så gennemsigtige som muligt. Derfor kan du her læse om vores politik for registrering af 

personoplysningerne, som du afgiver, når du anvender vores hjemmeside, tjenester samt benytter 

vores ordresystem. 

 

Ved brug er vores vilkår for behandling af personvilkår gældende 

Når du tilgår digitale platforme, der vedrører RUMM Living, er vilkårene i denne persondatapolitik 

gældende. Du bedes derfor undlade at benytte dig af RUMM Livings tjenester og funktioner på 

hjemmesiden, hvis du ikke kan acceptere vilkårene for vores persondatapolitik. RUMM Living 

respekterer dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig 

beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig. 

 

Hvorfor vil vi gerne have oplysninger, og hvad bruges de til? 

Vi vil gerne gøre din oplevelse god 

Vi vil gerne gøre din oplevelse af vores hjemmeside og tjenester så relevante som mulig. Derfor 

har vi brug for oplysninger om dig i din rolle som kunde eller bruger, så vi kan give dig værdifuldt 

indhold. Det er derfor vores henseende at anvende oplysningerne om dig ifm. markedsføring samt 

for at optimere vores hjemmeside, så du får en god brugeroplevelse. 

 

Det bruger vi det til? 

Dine data bruges til at levere de ønskede produkter og tjenester samt at gennemføre leverancer i 

overensstemmelse med de forventninger og aftaler, vi har indgået med dig. Dette berører således 

også oprettelsen af ordre, fakturering, betalinger og andre finansielle opfølgninger samt data der 

kan bidrage til udvikling af kvalitet, funktionalitet og brugeroplevelse. 

 

Opbevaring 

Af regnskabsmæssige årsager opbevarer vi personoplysninger i form af faktura i op til 5 år. 

  

  



Hvordan indhenter vi oplysninger og data? 

Hvor kommer det fra? 

Vi behandler personlige oplysninger fra f.eks. cookies, når du besøger vores hjemmeside eller 

programmer på tredjepartshjemmesider eller -platforme. Vi kan registrere, når du besøger RUMM 

Livings hjemmeside, når du interagerer med os via vores nyhedsbrev, sociale medier (Facebook 

og Instagram) eller en tredjeparts hjemmeside. 

 

 

Cookiepolitik 

Vores hjemmeside gør brug af cookies, som bruges til statistisk måling af besøgstal, brugeradfærd 

og optimering af indhold. Vi gør brug af Google Analytics-værktøjet og Google Display-reklame. På 

hjemmesiden vil der blandt andet blive gjort brug af følgende Google Analytics 

funktioner: Remarketing, rapporter for Google Display-netværket, integration af DoubleClick 

Campaign Manager og Google Analytics-rapporter. Vi gør brug af Google Remarketing-værktøjet 

til visning af online-markedsføring for vores produkter på tredjeparts hjemmesider, heriblandt 

Google. Dette giver os mulighed for at vise målrettet indhold. Du har mulighed for at afmelde 

dig Google tracking her. 

Vi bruger disse data statistisk for at blive klogere på hvilke emner, der har størst interesse for dig.  

 

Tredjeparts hjemmeside eller -platform? 

Husk, at når du afgiver personlige oplysninger til os på en tredjeparts hjemmeside eller -platform 

(f.eks. via vores programmer eller kanaler med sociale medier), kan de personlige oplysninger, du 

afgiver, blive særskilt behandlet af tredjeparts hjemmesidens eller -platformens ejer. De personlige 

oplysninger, vi behandler, er omfattet af denne persondatapolitik, hvorimod de personlige 

oplysninger, som tredjeparts hjemmesiden eller -platformen behandler, er underlagt den 

pågældende tredjeparts hjemmesides eller -platforms persondataprincipper. Valg i forhold til 

fortrolighed, som du har foretaget på tredjeparts hjemmesiden eller -platformen, gælder ikke for 

vores brug af de personlige oplysninger, som vi har behandlet direkte via vores hjemmeside, 

platforme eller programmer. 

  

Hvilke oplysninger 

For at kunne levere relevant indhold, bearbejde dine ordre og give dig inspiration, registrerer vi 

følgende personoplysninger om dig:  

Kontaktoplysninger 

Navn og adresse 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Telefonnummer 

E-mailadresse 

 

Oplysninger om købsinteresse 

Om du er interesseret i RUMM Livings nyheder, blog og lignende.  

Hvilken produkttype du er i interesseret i 

Andre oplysninger 

Foretrukne produkter 

Tilmeldingsoplysninger 

Køn, alder, digital adfærd, interesser 

   

Sikkerhed, samtykke og rettigheder 

Sikkerhedskrav 

RUMM Livings behandling af personoplysninger lever op de til enhver tid gældende krav, herunder 

sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertilhørende bekendtgørelser.  

Vi gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke 

længere er relevante at behandle. 

 

Samtykke 

Det juridiske grundlag for at behandle oplysninger og data er primært baseret på, at vi hos RUMM 

Living har en legitim interesse i at behandle oplysningerne på en måde, som efter vores 

overbevisning ikke er i konflikt med dine rettigheder og din selvbestemmelse. Derfor er det også 

vigtigt for os, at vi har dit samtykke. 

 

Ret til at slette 

Du kan til en hver tid bede os slette dine data, og du har ret til at fravælge 

markedsføringskommunikation. Det kan du gøre ved at følge instruktionerne for framelding i den 

kommunikationssituation, du ønsker at framelde dig. Du kan også kontakte os via e-mail på 

hello@rummliving.dk. Hvis du framelder dig f.eks. nyhedsbrev sletter RUMM Living dine 

personoplysninger inden for 1 måned. Vær opmærksom på, at du stadig vil modtage administrative 

meddelelser vedr. ordrebekræftelser og meddelelser, som er nødvendige for at behandle din ordre 

og informere dig vedrørende disse. 

 



Ret til oplysning og klagevejledning 

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger RUMM Living bearbejder, ligesom du har ret til 

at få rettet ukorrekte personoplysninger. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod 

behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse på info@rummliving.dk. 

Ønsker du at klage over RUMM Livings behandling af dine persondata, kan det ske med 

henvendelse til datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København k over vores behandling af dine 

personoplysninger. 

Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til 

at kontakte RUMM Living på ovennævnte mailadresse. RUMM Living betragtes som dataansvarlig 

i henhold til den gældende persondatalovgivning. Dine personoplysninger videregives ikke til 

tredjepart, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom. 

 

Databehandlere 

Sikkerhedskrav og levering 

Ovennævnte personoplysninger overlades til de databehandlere, som er tilknyttet RUMM Living. 

Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra os og således også kun 

til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme 

forpligtigelse til beskyttelse af dine personoplysningerne som RUMM Living. 

Vi videregiver dine oplysninger til de transportører, som fortager leverancen af dine bestilte varer. 

De leveringsansvarlige er selvstændigt ansvarlig for den data og information, som videregives for 

at kunne overholde forpligtigelsen vedr. levering. 

mailto:info@rummliving.dk

