
Almindelige betingelser for annoncering på MarinaGuide.dk

Generelt
Disse almindelige betingelser gælder for enhver aftale mellem MarinaGuide og Kunden om annoncering på det  
digitale medie marinaguide.dk. Med mindre andet er aftalt opnår Kunden ikke eksklusivitet i forbindelse med ind-
gåelse af aftaler om annoncering.

Indgåelse af aftale 
Aftalen gælder et år fra dato og fortsætter, med mindre den skriftligt opsiges. Abonnementet kan skriftligt opsiges 
enten via mail eller brev af begge parter i indtil 6 mdr. efter seneste fakturadato.

Vedligeholdelse
MarinaGuide opdaterer hvert år websidens informationer og Kunden modtager en mail, når opdateringen er klar til 
godkendelse, typisk et år efter første fakturadato. Herefter har Kunden 14 dage til at meddele ændringer.  
Yderligere opdateringer kan ske efter aftale.

Priser
Priser for annoncering i elektroniske medier fremgår at den til enhver tid gældende prisliste, som findes på www.
marinaguide.dk/priser. Priserne er eksklusiv moms. Nye Kunder faktureres, når websiden er oprettet med nævnte 
funktioner: 
Havnen oprettets med siderne: Beskrivelse, faciliteter og vis på kort. Det forudsættes, at billed og tekstmateriale med 
ophavsret er til rådighed. Kalendersidens informationer kommer via samarbejde med KultuNaut.dk og information-
erne vises under hver havn, når de er til rådighed. Oversættelse til engelsk og tysk er inkluderet i prisen, med mindre 
andet er aftalt. Havnene forpligter sig til at linke fra deres webside (hvis en sådan eksisterer) til www.marinaguide.dk

Annoncering af seværdigheder mv. faktureres efter aftale. Annoncører stiller billedmateriale i aftalt format til rådighed, 
samt tekster efter eget ønske i aftalt mængde.

Eksisterende kunder faktureres 14 dage efter websidens opdatering. Retten til brug af elektronisk annoncering starter, 
når Kunden modtager fakturaen. Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturaen. Ved forsinket betaling beregnes 
der rente fra sidste rettige betalingsdag til betalingen sker med 1,5 % pr påbegyndt måned. MarinaGuide er endvidere 
berettiget til at opkræve sædvanlige rykkergebyrer samt øvrige inddrivelsesomkostninger.
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