
1. BESTILLING

På BYJOCHIMSEN.COM kan du bestille varer via vores hjemmeside. Alle priser på websitet 
er inkl. moms, ekspedition, forsendelse.  Når du handler med BYJOCHIMSEN.COM indgås 
alle aftaler på dansk. Du vælger SHOP NOW. Når der kommer billeder af varerne frem, skal 
du klikke på de varer, du vil lægge i din indkøbskurv. Når du ikke ønsker at lægge flere varer 
i indkøbskurven, følger du instruktionerne på skærmen.

2. BEKRÆFTELSE

Når vi har modtaget din ordre, vil du hurtigst muligt få fremsendt en retlig bindende ordrebe-
kræftelse per e-mail.
Derefter følger ligeledes en faktura, der naturligvis også er retlig bindende, via e-mail, få timer 
efter vi har sendt din pakke fra vort lager. Denne faktura specificerer de varer, der fysisk ligger 
i din pakke. Det anbefales, at du gemmer ordrebekræftelsen og fakturaen, så du kan have den 
ved hånden ved eventuelle henvendelser til BYJOCHIMSEN.COM.

3. LEVERINGSTID

Fra du har modtaget din ordrebekræftelse, vil der normalt gå mellem 2 og 6 hverdage (man-
dag-fredag), til du modtager dine varer. Hvis den vare, som du har bestilt, undtagelsesvis ikke 
er på lager, vil du få en e-mail om den forventede leveringstid. Du kan så vælge at ophæve 
handelen pr. e-mail, hvis du ikke ønsker at vente på varen. I forbindelse med, ferier og hellig-
dage (f.eks. Jul) kan der forekomme en lidt længere leveringstid. Hvis en vare i din bestilling 
er udsolgt, vil dette blive oplyst inden for 24 timer. Du betaler selvfølgelig kun for de varer, 
du får leveret.

Handelsvilkår
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4. BETALING

Hos BYJOCHIMSEN.COM kan der betales med:

# VISA 
# MasterCard 
# American Express
# Apple Pay 

Beløbet for varerne trækkes først fra din konto, når varerne sendes fra BYJOCHIMSEN.
COM. Vi kan aldrig trække et større beløb, end det du har godkendt ved købet. Betalingssy-
stemet på BYJOCHIMSEN.COM er godkendt af Stripe. Vi opkræver ikke gebyr ved betaling 
med VISA, MasterCard, American Express og Apple Pay. 

5. SIKKERHED PÅ BYJOCHIMSEN.COM

Betales der med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Vores internetbutik fungerer i 
samarbejde med Stripe, og vi har sikret de følsomme data, der transporteres via nettet i for-
bindelse med køb, ved hjælp af SSL (Secure Socket Layer) kryptering.

Data, du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypterede (SSL), og det 
er således kun kortudbyderne, der kan læse dem. Hverken BYJOCHIMSEN.COM eller andre 
har mulighed for at læse dataene. Så længe du kigger rundt på vores hjemmeside for at finde 
gode tilbud og produkter, er der ingen kryptering, men når du skal til at indtaste dine beta-
lingsoplysninger, kreditkortnummer, udløbsdato mv. går du ind i et såkaldt ”sikkert” område. I 
det sikre område er oplysningerne krypterede.
Kreditkortoplysningerne valideres, dvs. det undersøges, om kortet f.eks. er spærret eller andet, 
der gør det ugyldigt. Hvis alt er i orden, gives der melding til dig som køber om, at din ordre 
er bekræftet.

BYJOCHIMSEN.COM modtager ingen oplysninger om dit kreditkortnummer og/eller udløbs-
dato, men får melding om, at et beløb er reserveret til BYJOCHIMSEN.COM til senere 
overførsel, når vi har ekspederet din ordre. Når bestillingen er sendt videre til GLS, trykker vi 
LEVERET i vort system, og på det tidspunkt går der en melding til PBS/Nets om at overføre 
de reserverede beløb til vores konto hos PBS/Nets.

SE FORTSAT NÆSTE SIDE!
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Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter 
SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske 
verden. BYJOCHIMSEN.COM giver dig denne sikkerhed.

6. FORSENDELSE

Dine bestilte varer sendes til den valgte GLS Pakkeshop, som anført i ordren.  BYJOCHIM-
SEN.COM betaler fragten af dine varer. Ved ombytning til anden vare afholder BYJOCHIM-
SEN.COM alle fragtomkostninger (også returforsendelse). Ved returnering af varer betaler 
du selv alle fragtomkostninger. Ved brug af BYJOCHIMSEN.COM returseddel i forbindelse 
med returnering fratrækkes DKK 49,- i det tilbageførte beløb. 

7. FORTRYDELSESRET

Du har altid 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos BYJOCHIMSEN.COM.  Fortrydel-
sesretten løber fra den dag, du har modtaget din vare. Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, 
hvis varen tilbageleveres i væsentligt samme stand og mængde. Hvis varen anses for brugt, 
udover hvad der skal til for at fastslå varens art og egenskaber, hæfter du for værdiforringel-
sen. Denne vurderes af BYJOCHIMSEN.COM.

Hvis varen ønskes retur, sendes varen til:

Jochimsen
Wildskab-Innovatorium
Birk centerpark 40, 2. floor
7400 Herning
Denmark

Hvis du fortryder dit køb, tilbagebetales købesummen til dig. Dette gøres ved en tilbageover-
førsel via Mobile Pay eller til det anvendte betalingskort, når vi har fået varen retur og har 
kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelse. 

SE FORTSAT NÆSTE SIDE!
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Du kan gøre fortrydelsesretten gældende ved at sende en mail senest 14 dage efter du har 
modtaget dine varer eller ved at udfylde den med varerne vedlagte formular og sende denne 
og varerne retur senest 14 dage efter du har modtaget varerne. Du kan også benytte retur-
seddel på webshoppen.
Der gives ikke fortrydelsesret på varer udenfor vort normale sortiment, som vi skaffer specielt 
efter aftale med dig. Der gives ikke fortrydelsesret på varer med bestilte ændringer eks. på-
trykt logo.

Hvis vi får en forsendelse retur, som ikke er blevet afhentet på GLS Pakkeshop, betragter vi 
dette som en fuldgyldig returnering. 

8. REKLAMATIONSRET

BYJOCHIMSEN.COM indestår for, at de varer du bestiller, er fejlfrie ved leverancen.
Når du handler på BYJOCHIMSEN.COM, har du 24 måneders reklamationsret. Dette bety-
der, at du enten kan få varen ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af 
den konkrete situation.
Dette betinger, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af 
fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Der skal reklameres inden 
rimelig tid, efter at du har opdaget manglen ved varen. Hvis der reklameres inden to måneder, 
vil reklamationen altid være rettidig.

Vores produkter er omhyggeligt fremstillet. Skulle det imidlertid ske at mindre forhold eksem-
pelvis bortkomst af dyvler, betragtes dette som en mindre skade, som du selv skal udbedre. Du 
kan så længe lager haves få tilsendt andre mod betaling.  

Hvis du ønsker at reklamere over en vare, så start med at sende os en mail på info@byjochim-
sen.com, hvori du beskriver fejlen. Skal varen returneres, fremsender vi en GLS returseddel til:

Jochimsen
Wildskab-Innovatorium
Birk centerpark 40, 2. floor
7400 Herning
Denmark

SE FORTSAT NÆSTE SIDE!
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Hvis du returnerer varen, bedes du beskrive af fejlen.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger
Er reklamationen berettiget og hvis du selv har fremsendt varen, refunderer vi naturligvis dine 
(rimelige) fragtomkostninger.
Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for 
forsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

9. PERSONDATAPOLITIK

9.1. Cookies 
En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres 
hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde kan brugeren genkendes, fx på et 
websted, ved næste besøg.
Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men snarere oplysninger om bruge-
rens adfærd på et website, fx brugernavn til login på et website. En cookie lagres på brugens 
harddisk sammen med cachede filer. En cookie er således en tekstfil, der sendes til din brow-
ser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at 
informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan slå cookies helt fra. Det eneste disse 
cookies bruges til er at genkende din computer.
Rent teknisk kan cookies deles op i to typer. Den ene type kaldes ”session cookies” – de holder 
styr på, hvad du har lagt i din indkøbskurv, mens du navigerer rundt på netbutikken. ”Session 
cookies” gemmes ikke på din computer, men forsvinder, når du lukker browseren.
Den anden type cookie kaldes ”permanent cookie”, og den gemmes som en tekstfil på din 
computer i ca. en måned. En ”permanent cookie” er med til, at vores server kan genkende din 
computer næste gang, du logger ind på vores website.
På BYJOCHIMSEN.COM anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets 
funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer: I Internet Explorer slettes cookies under 
menuen ”Funktioner” -> ”Internetindstillinger” -> ”Generelt” -> ”Browserdata/Slet cookies”.
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9.3. Dine personlige oplysninger
For at du kan indgå en aftale med os via websitet, skal du lade dig registrere med følgende 
personlige oplysninger:

* Navn
* Adresse
* Telefonnummer
* E-mail-adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen 
til dig samt give den bedst mulige service i fremtiden. Personoplysningerne registreres hos 
BYJOCHIMSEN.COM, og opbevares i 5 år (i henhold til bogføringsloven). Herefter slettes 
oplysningerne. Når der indsamles indtastede 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.

Ledelsen i BYJOCHIMSEN.COM har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Le-
delsen, og øvrige medarbejdere, er naturligvis underlagt tavshedspligt – også i forhold til dine 
personoplysninger.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret, men de opbevares på Shopify sikrede server.  
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Betalingsoplysninger transmitteres naturligvis 
krypteret. Oplysninger afgivet til BYJOCHIMSEN.COM videregives eller sælges på ingen 
måde, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger, du ikke selv har afgivet.
Som registreret hos BYJOCHIMSEN.COM har du altid ret til at gøre indsigelse mod re-
gistreringen. 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 BYJO-
CHIMSEN.COM via e-mail til: info@byjochimsen.com

10. Forbehold for prisfejl, udsolgte varer mv.

Vi tager forbehold for:

* prisændringer
* tastefejl
* udsolgte varer (hvis en vare er udsolgt vil du få besked pr. e-mail indenfor 24 timer)
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11. KLAGEADGANG OG VALG AF LOVSÆT

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@byjochimsen.com. Hvis det 
ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrel-
sens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk.) Du 
kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være 
relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
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