
 
 

 

HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE FOR TØJ, 
SKO, HÅNDVÆRKTØJ OG TILBEHØR 
Senest opdateret d. 25-01-2021. 

 

Generelt 
Følgende handelsbetingelser er gældende ved køb af tøj, sko og håndværktøj af Sicodan 
Trading ApS, Baldersbuen 49, 2640 Hedehusene (CVR 35416234), med mindre der er 
lavet andre skriftlige aftaler. Vær opmærksom på at der er forskel på handelsbetingelser 
alt efter om køber er privatperson, eller en erhvervsdrivende. Vores betingelser gælder 
købere der er fyldt 18 år, samt erhvervsdrivende med bopæl og indregistrering i Danmark. 
  

Bestilling 

Hos Sicodan Trading ApS er vores mål at gøre handel enkelt, let og ukompliceret. Vi har 
en krypteret webshop og sikre betalingsmetoder. Ved at klikke på på knappen "Gennemfør 
bestilling", afgiver du en bindende bestilling, og accepterer ved handlingen vores 
handelsbetingelser. Vi sender dig en ordrebekræftelse på e-mail, og derved indgås der en 
bindende købsaftale fra vores side. Ønsker du ikke at handle direkte via vores netbutik, er 
du altid velkommen til enten at sende en mail til os på sicodan@sicodan.com, ringe på 
49190585  eller besøge vores showroom i Hedehusene 

Når du bestiller specialvarer, sender vi dig et tilbud, som du bedes bekræfte. Når du har 
bekræftet det, sætter vi ordren i gang. Vær opmærksom på at når først en ordre med 
specialvarer er sat i gang, kan den som udgangspunkt ikke annulleres igen, ligesom ret til 
ombytning/returnering også bortfalder.  
Som kunde har du selvfølgelig stadig reklamationsret som beskrevet i købeloven. 
Sicodan Trading ApS påbegynder behandling af din ordre, når du har afsluttet din 
bestilling.  

Alle varer er Sicodan Trading ApS’ ejendom, indtil betaling er sket. 

 

 



 
 

Tøjtryk-bestillinger: 
Forvent leveringstid på 7-12 hverdage på broderi, og førstegangs tryk af logo, fra din 
endelige godkendelse. Heri er der ikke beregnet tid til prøvetryk, udvidet grafisk arbejde 
og andre tillægsydelser. Vi forbeholder os ret til at kræve hel eller delvis forudbetaling, 
ved ordrer med tryk. 

Oftest kan vi mod expressgebyr haste opgaven igennem. Grafisk arbejde faktureres til 
400,- kr pr opstartet time. Spørg for yderligere info.  

Såfremt vi allerede har dine logo-transfers liggende, kan vi oftest levere hurtigere. Husk 
at du som tøjtryk-kunde, skal give os besked hvis der er ændringer i dit firmas logo, ellers 
risikerer du at modtage tøj med ”gamle” logoer. 

Vær opmærksom på at vi ikke tager varer retur med tryk og broderi 

Priser og gebyrer 

Priser angives i disse betingelser i danske kroner (DKK), inkl. moms.  

Der kan tilkomme amballageafgifter og miljøbidrag. 
Ønskes faktura fremsendt på papir, tillæges gebyr på 45,- kr. 
Ved fremsendelse af rykkere, pålægges gebyr på kr. 100,- pr. rykker 
Betales beløb ikke rettidigt vil der blive pålagt månedlige renter på 8% 
 
Hvis du nægter modtagelse 
Hvis du nægter at modtage varen du har bestilt, vil du blive opkrævet et gebyr til at 
dække de omkostninger vi har haft ved fragt og håndtering. Du vil derfor ikke modtage 
hele din betaling retur fra os. At nægte modtagelse af en vare, er ikke det samme som at 
fortryde sit køb 
 
Specialpriser, 
Tilbud og kampagner, som markedsføres hos Sicodan Trading ApS, gælder så længe lager 
haves. Rabatter der bliver uddelt i forbindelse med reklamekampagner er gyldige inden 
for en afgrænset tidsperiode. Rabat kan kun indløses ved et køb, og inden for den angivne 
tidsperiode. Bemærk at det kan være påkrævet at købe for et minimumsbeløb for at rabat 
kan indløses 

Produkter og sortiment 
Stort set alle vores produkter, som som du kan finde i vores webshop, er tilpasset det 
danske marked - og følger gældende regler og bestemmelser. Se evt.  Arbejdstilsynets 
hjemmeside. 

 



 
 

Når vi skriver at varen er på lager, betyder det at den enten er på lager i vores Showroom 
på Baldersbuen 49, 2640 Hedehusene, i vores tøjbus, eller i et af vores eksterne lagre. 
Har vi ikke varen på lager, rekvirerer vi den fra leverandørens lager, og dette forøger 
typisk leveringstiden med 2-3 dage.  

 

Showroom 
Vil du gerne prøve tøj og sko inden køb, er du velkommen i vores showroom på 
Baldersbuen 49, 2640 Hedehusene. På den måde kan du meget mere sikker på at dit nye 
tøj og sko sidder helt rigtigt, og at du slipper for at skulle ombytte. Vi forhandler mange 
tusinde varenumre, i forskellige mærker, farver og størrelser, og vi har derfor ikke vi har 
alle produkter vist i vores showroom. Vi anbefaler dig derfor at ringe til os før besøg, hvis 
du går efter et bestemt produkt,- så kan vi checke om vi har varen i vores showroom, så 
du ikke kører forgæves. Showroom åbningstider: mandag-torsdag 8.00-16.00, fredag 
8.00-15.30., 

Produktbilleder  
Produktbilleder på webshoppen kan afvige i farverne, og må kun anses som vejledende. 

Betaling 

Ved betaling med kreditkort og mobilepay, trækkes beløbet først når varen er afsendt. På 
visse typer kreditkort vil beløbet dog blive reserveret til betaling, allerede når varen 
bestilles. Dette er dog ikke det samme som at beløbet er overført til os. 

Som erhvervskunde: Vi sender faktura så snart varen er afsendt. 

Fakturabetaling  & bankoverførsel 
Sicodan Trading ApS tilbyder kunder at betale med faktura med op til 14 dages kredit mod 
forudgående aftale.  
 
betaling 
Dine kortoplysninger overføres og behandles sikkert i krypteret form. Kortet, du benytter, 
når du gennemfører din bestiling, debiteres, når varerne sendes fra Sicodan Trading ApS. 
Kortbetaling er mulig med følgende korrtyper: 
• Mobile Pay 
• VISA  
• MasterCard  
• Maestro  
• G Pay 
• Apple Pay 
• Ideal 
• Shop pay 



 
 

 
EAN-betaling (EAN) 
Sicodan Trading ApS tilbyder også elektronisk betaling via EAN. For at betale via EAN, 
bedes du vælge "Faktura" ved bestilling samt indtaste gyldigt EAN-nummer i 
kommentarfeltet, inden du afslutter din bestilling. 
 
I sjældne tilfælde kan du som kontokunde, opleve at modtage din faktura lidt tid før varen 
ankommer. Ønsker du i den forbindelse udvidet betalingstid, er du velkommen til at 
kontakt os 
  

Levering 
Under hvert produkt på vores webshop har vi angivet en estimeret leveringstid. Såfremt 
en bestilling indeholder varer fra forskellige leverandører, med forskellige leveringstider, 
er det altid højeste fællesnævner, som bør påregnes. Ønsker du dellevering, vil du blive 
faktureret for de ekstra fragtgebyrer dette vil medføre 

Fragtomkostninger: 
Vi leverer fragtfrit ved køb over 850,- DKK. Dette gælder i Danmark til brofaste øer 
(undtagen Grønland og Færøerne). Køber man under dette beløb vil man blive faktureret 
for fragtgebyr på 79,- kr. 
Ved enkelte varer kan der forekomme ekstragebyr i forbindelse med fragt,- typisk ved 
produkter der er meget lange/store eller meget tunge. Dette vil i så fald fremgå på 
produktsiden, og i den samlede fragtangivelse ved betaling. Hvis du vælger at få varer 
leveret til din privatadresse, skal du være hjemme ved modtagelse. Hvis du under 
”specielle instrukser” har skrevet at du ønsker at varerne sættes på din adresse uden 
underskrift, kan du ikke senere gøre krav for transportskadede/ødelagte eller stjålne 
varer. Vi anbefaler derfor ikke denne leveringsmåde. 
 
Leveringsforsinkelser  
Den forventede leveringstid kan ses inde på den enkelte vare på vores webshop. 
Såfremt du handler som privatperson, har du ret til at annullere din bestilling, såfremt en 
levering er væsentligt forsinket, eller hvis ikke en vare kan leveres på en dato, som af 
kunden er oplyst inden indgåelse af aftalen. Er her tale om en specialvare, som skal 
specialhjemtages, produceres eller tilpasses kundens ønsker og behov, kan købet 
udelukkende annulleres, hvis forsinkelsen af Sicodan Trading ApS kunne være forudset 
eller forhindret. 
 
Transportansvar  
Handler du som privatperson, bærer Sicodan Trading ApS ansvaret under transporten ved 
levering til dig. Ser du en transportskade på pakken, bør du sammen med din underskrift 
skrive ”modtaget med forbehold for fragtskade”. På denne måde har du taget forbehold 
overfor evt. skade, og vi kan gøres indsigelse mod fragtfirmaet efterfølgende. Det er 
vigtigt at du kontakter os hurtigst muligt, da vi skal gøre indsigelse inden 3 dage fra 
modtagelsestidspunkt, efter de 3 dage kan der ikke gøres krav på erstatning af varen.  



 
 

 
Hvis du blot underskriver uden forbehold, godkender du ved din undskrift at varen var i 
orden ved modtagelse, og der kan derfor ikke efterfølgende påberåbes fragtskade, og 
gøres krav overfor hverken fragtfirmaet eller Sicodan. Du hæfter derved selv for skaden. 
 
Vi gør dig opmærksom på at Sicodan ikke er forpligtet til at levere din bestilling i tilfælde 
af, at vores leverandør undtagelsesvist ikke leverer til vores lager, selvom vi har fulgt en 
korrekt bestillingspraksis (overensstemmende indkøbstransaktion). For at denne 
undtagelse finder sted, er det en forudsætning, at vi ikke er juridisk ansvarlige for, at de 
omhandlende varer er utilgængelige, og vi skal desuden have underrettet dig om 
situationen uden ugrundet forsinkelse. Hvis vi ikke kan skaffe din bestilling hjem, 
refunderer vi selvfølgelig betalingen hurtigst muligt 
 

Force majeure 

Sicodan Trading Aps er ikke erstatningsansvarlig over for Køber for tab, der hidrører fra 
omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens 
opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for 
Sicodan Trading Aps kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, 
krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig 
beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, 
herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, 
produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes 
Sicodan Trading Aps samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante 
underleverandører. Til force majeure i øvrigt fejl/mangler, herunder driftsforstyrrelser hos 
købers øvrige leverandører/aftaleparter. 
 

Fortrydelsesret  

Fortrydelsesret: gælder både privat- og erhvervskunder 
 
Du har fortrydelsesret på 14 dage som regnes fra den dag, du har fået varen i hænde. 
 
Fortydelsesretten giver dig ret til at undersøge varen og returnere den hvis du fortryder 
dit køb. Du må ikke benytte varen i andet omfang, end hvad der kræves for at undersøge 
varen og prøve den. Varen og emballagen skal være i en stand så den kan sælges som ny. 
Hvis du vil fortryde dit køb, skal du udfylde ”fortrydelsesskema” og maile det til os , 
hvorefter du vil modtage et returnummer, samt information om returadresse m.m.  
Når du har modtaget returnummer fra os, skal du sende din ordre retur til os uden unødig 
forsinkelse og senest efter 14 dage 

 
Du skal selv betale omkostningerne for returfragt. Ved returnering er du ansvarlig for, at 
varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varens levering, indtil vi har 
modtaget den retur. Manglende eller ødelagt original emballage kan udgøre en  



 
 

 
værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne modtage alle pengene retur, anbefales 
det, at varen returneres i original emballage. 
 
Bemærk! Indsend altid ”fortrydelsesskema”, så sender vi dig en adresse og et 
returnummer fra os, som du kan påsætte returpakken. Vi modtager ikke pakker 
uden returnummer, ej heller varer sendt pr. efterkrav, eller til afhentning i 
pakkeshop 

 

Varer undtaget af fortrydelsesretten 
Levering af varer, som er specielt hjemtaget eller fremstillet efter forbrugerens 
specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, som fx broderi og tryk, eller visse 
yderstørrelser. 
Har du købt en vare, der af sundhedsmæssige eller hygiejnemæssige grunde er forseglet, 
og har du brudt forseglingen, kan varen ikke returneres. Ved forsegling skal også forstås 
emballage, der har til formål at beskytte varen og sikre, at varen ikke har været åbnet. 
 
 
Tilbagebetaling af købsbeløbet 
Hvis du fortryder dit køb, får du pengene retur fra os. Undtaget herfra er 
fragtomkostninger, og evt. værdiforringelse på varen eller emballagen, som vi modregner 
i returbetalingen. 
ilbagebetaling sker med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige 
transaktion, medmindre vi har aftalt andet. 

Vi tilbagebetaler dig når vi har modtaget varen retur og besigtiget den. 

Reklamation 
Reklamationsret for private 
Når du handler som privatperson har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du 
indenfor dette tidsrum kan få den besigtiget og vurderet, af enten os eller den konkrete 
leverandør. Såfremt reklamationen er berettiget og varen har en skade, mangel eller fejl, 
kan du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, 
afhængig af den konkrete vurdering. 
Det er vigtigt, at fejl meddeles os, inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglen 
ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil 
reklamationen være rettidig. Ved fejl, som kan rettes ved reparation, vurderer vi om 
reparation eller ombytning skal finde sted. Ved reklamation skal kunden holdes skadesløs 
for eventuelle omkostninger forbundet med reklamationen; herunder, reparationer, 
fragtomkostninger o.lign.  

 
 
 



 
 

 
 
Reklamationsretten dækker ikke hvis fejlen er opstået som følge af en fejlagtig brug af 
produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Almindelig slid, er ligeledes heller ikke en 
berettiget reklamation. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse. 
 
Bemærk! Indsend altid ”reklamationsskema ”, så sender vi dig en adresse og et 
returnummer , som du kan påsætte returpakken. Vi modtager ikke pakker uden 
returnummer, ej heller varer sendt pr. efterkrav, eller til afhentning i pakkeshop 

 
Reklamationsret for erhvervskunder  
Når du handler som erhvervskunde har du 12 måneders reklamationsret. Det betyder, at 
du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig 
af den konkrete vurdering. Dette gælder kun ved skader og fejl, som vi eller producenten 
af varen måtte være skyld i. Reklamationsretten dækker ikke hvis manglen er opstået 
som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. 
Det er vigtigt, at fejl meddeles Sicodan Trading ApS, på ”reklamationsskema” så snart 
disse opdages. Ved fejl, som kan rettes ved reparation, er det op til Sicodan Trading ApS 
og fabrikanten at vurdere, om reparation eller ombytning skal finde sted. Ved reklamation 
skal kunden holdes skadesløs for eventuelle omkostninger forbundet med reklamationen; 
herunder, reparationer, fragtomkostninger o.lign.  
 
Særlig betingelser for erhvervskunder: 
• Kunden skal påvise, at fejl og mangler ikke skyldes fejlagtig brug og at disse ikke er 

opstået efter levering 
• Varen må ikke være taget i brug efter at fejlen er opdaget 

 
Bemærk! Indsend altid ”reklamationsskema ”, så du kan få et returnummer fra 
os, som du kan påsætte returpakken. Vi modtager ikke pakker uden 
returnummer, ej heller varer sendt pr. efterkrav, eller til afhentning i pakkeshop 

 

Reklamation på broderi- og tøjtryksordrer: 

Er der fejl på varen, trykket eller broderiet skal der reklameres til Sicodan Trading Aps 
senest 3 hverdage efter modtagelse, for at reklamationkrav kan gøres gældende. Sicodan 
Trading Aps har ret til at foretage afhjælpning eller omlevering. Har Sicodan Trading Aps 
trykt eller broderet på varerne som aftalt på ordrebekræftelsen, hæfter kunden for fejlen. 
Tjek derfor altid din ordrebekræftelse grundigt!! 

Såfremt der er fejl i broderi eller tryk på kundevarer, og denne ikke på forhånd har bestilt 
prøvetryk eller prøvebroderi, erstatter Sicodan Trading Aps kun trykket / broderiet. Der 
må beregnes små fejl på indtil max 3% af partiet ved gennemløb. Såfremt der er fejl på 
tekstiler købt hos Sicodan Trading Aps, vil disse blive ombyttet. Har kunden selv leveret 
tekstilerne, dækker Sicodan Trading Aps ikke produktfejl på andet end trykket. 



 
 

 

Vil du klage over din handel med os, har du mulighed for dette hos forbrugerklagenævnet, 
og du kan læse nærmere om det her: https://www.forbrug.dk/klagemuligheder/oversigt-
over-klageinstanser/forbrugerklagesystemet/?rn=48334 

Vær opmærksom på følgende når du 
returnerer til os: 
Ved returnering af produkter skal disse emballeres, så både varen og den originale 
emballage er sikrede under transport. Vi anbefaler derfor, at du pakker varen forsvarligt 
ind - evt. i samme emballage, som den blev leveret i til dig. Der må ikke sættes fx 
fragtetiketter på en skoæske,- men i stedet skal man pakke skoæsken forsvarligt ind, og 
påsætte etiketten på indpakningen. Hvis den handelsmæssige værdi på varen og 
emballagen er forringet, vil beløbet blive fratrukket tilbagebetalingen. Såfremt en vare 
skades under returtransport, bærer du ansvaret for skaden. Modtager vi en vare der ser 
skadet ud, forbeholder vi os ret til at nægte modtagelse. 

 

Forbehold 
Annulleringsforbehold  
Sicodan Trading ApS forbeholder sig retten til at annullere en handel, såfremt kunden 
vurderes at have handlet i ond tro på grund af fejl eller mangler, som kunden burde have 
kendt til eller opdaget, såsom prisfejl eller oplysninger om priser og gebyrer på 
hjemmesiden. 
 
Ændringsforbehold 
Sicodan Trading ApS forbeholder sig retten til at rette og tilpasse indhold på 
hjemmesiden, tilbudsmateriale samt i disse handelsbetingelser uden forudgående aftale 
med kunden. Vi tager forbehold for prisfejl på webshoppen. 
 

 
 

Personoplysninger 

Personoplysninger og anden information, som oplyses Sicodan Trading APS vil blive 
opbevaret i digitalt format hos Sicodan Trading APS og opbevares i fem år, hvorefter 
oplysningerne slettes. Sicodan Trading APS bærer ansvaret for at disse oplysninger 
gemmes og behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kundens 
oplysninger vil blive anvendt til at sikre kunden en bedre købsoplevelse.  
 
 
 



 
 

Personoplysningsansvarlig: 
Sicodan Trading APS (CVR 35416234) 
Baldersbuen 49 
2640 Hedehusene 
 
Kundeoplysninger, som gemmes: 
• Navn 
• Adresse 
• E-mail 
• Telefonnummer 
• CVR nr. 
• Købshistorik hos Sicodan Trading ApS 

Oplysningerne kan videregives til tredjepart og benyttes som beskrevet herunder: 
• Betalingstjenester såsom kortbetaling, EAN elektronisk fakturering o.lign. 
• Logistikpartnere, som står for forsendelse til og fra Sicodan Trading ApS. 

 
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved 
afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke 
oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren for Sicodan Trading ApS har adgang til 
de oplysninger, der registreres om dig. Sicodan Trading ApS´ Adm. Direktør er Kristian 
Kjær. 
 
Herudover videregives eller sælges oplysninger på ingen måde til tredjemand, og vi 
registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Vi foretager registreringen af dine 
personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Ved tilmelding til 
nyhedsbrev registrerer vi din opgivne mailadresse. E-mailadressen videregives ikke til 
andre. Som registreret hos Sicodan Trading ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod 
registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. 
Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes 
til Sicodan Trading ApS via e-mail sicodan@sicodan.com  


