VILKÅR OG BETINGELSER
Nedenstående vilkår og betingelser er gældende ved enhver form for besøg på nærværende internet
domæne samt ved køb og salg af produkter omfattet af nærværende internet site.
Vilkårene gælder også i det omfang, at nærværende internet domæne måtte varetage en flerhed af
kommunikationsmål, f.eks. markedsføring, brugsanvisning, afhjælpning af fejl, kundesupport m.v.
Vilkårene gælder for :
Hobbyvirksomheden Honningspecialisten v/ Marie-Louise & Henrik
Adresse: kontakt@honningspecialisten.dk
Domænenavn : www.honningspecialisten.dk
Varemærker : Honningspecialisten / Honningspecialisten.dk
Logoer:

og

Udover de nedennævnte vilkår og betingelser finder virksomhedens sædvanlige købs- og
salgsvilkår anvendelse.
I - Immaterielle Rettigheder
§ 1 Navne og varemærkerettigheder

1. 1 Det ovennævnte domænenavn indebærer erhvervslignende brug af ovennævnte varemærker,
således at der juridisk konstitueres varemærke- og navnerettighed såvel vedrørende domænenavnet
som varemærkenavnene.
1. 2 Det under pkt. 1.1. anførte gælder uanset, om der alene er opsat navneservice (DNS) for
domænenavnet og uanset om der er indlagt information på serveren, således at registreringen i sig
selv udgør en varemærkeanvendelse.
1. 3 Også i det omfang at nærværende domænenavn anvendes aktivt som varemærke for varer og
tjenesteydelser, der udbydes via Internet, konstitueres en anvendelse, der sidestilles med anden brug
af forretningskendetegn.
1. 4 Den heromhandlede brug af varemærker gælder globalt for samtlige vareklasser, og uanset om
der måtte være sammenfald mellem den geografiske og markedsmæssige anvendelse af varemærker
og domænenavn.
1. 5 Registrering af domænenavne, der ligger tæt på de heromhandlede navne indebærer en
retsstridig krænkelse efter almindelige varemærkeretlige regler, når blot der foreligger risiko for at
forveksling kan ske.
1. 6 Cyberquatting ("pirateri") hvor registranten ikke erhvervsmæssigt benytter domænenavnet i
tilknytning til markedsføring af varer eller tjenesteydelser, men har registreret navnet med det
formål efterfølgende at sælge det, vil ikke blive respekteret.
1. 7 Der konstitueres endvidere fuld beskyttelse - eneret - af Honningspecialistens
forretningskendetegn (logoer) hvorved der i nærværende betingelser forstås ethvert kommercielt
individualiserings- og differentieringsmiddel, der via sin symbolfunktion kan tjene som bindeled
mellem nærværende virksomhed og dets kundekreds, herunder ord og ordforbindelser (slogans)
personnavne, firmanavne eller navne på fast ejendomme, bogstaver og tal, figurer og afbildninger
eller varens form, udstyr og emballage, domænenavne samt oops-domænenavne.
Tilsvarende gælder Honningspecialistens fællesmærker, kollektivmærker, garantimærker m.v.
1. 8 Uden forudgående skriftlig tilladelse må der derfor jfr. varemærkelovens §§ 4-6 ,
markedsføringslovens §§ 5 og 10 ( om forretningskendetegn og erhvervshemmeligheder),
aktieselskabslovens § 153 og navnelovens § 16 m.v. ikke gøres erhvervsmæssigt brug af tegn, der er
identiske med eller som ligner Honningspecialistens navn eller varemærke, dersom brugen vedrører
varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, der er omfattet af navne- og
varemærkeretten, og der herved er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en
forbindelse mellem varemærkerne.
Ved erhvervsmæssig brug forstås navnlig, jfr. Varemærkelovens § 4 stk. 3, at anbringe tegnet på
varerne eller på deres emballage, at udbyde varerne til salg m.v. at importere eller eksportere
varerne under det omhandlede tegn samt at anvende tegnet på forretningspapirer eller i
reklameøjemed.
1. 9 Logoer, som anvendes af og sættes i forbindelse med Honningspecialisten, må kun anvendes på
andre internetsider med forudgående skriftlig tilladelse fra Honningspecialisten. Dette gælder
uanset om disse allerede forefindes i et digitalt layout og er anvendt på
www.honningspecialisten.dk. Logoer, som anvendes på andre internetsider skal være downloadet

fra www.honningspecialisten.dk. Logoer, som anvendes på andre internetsider, må ikke ændres på
nogen måder, hverken i format. størrelse eller størrelsesforhold.
1. 10 Ved overtrædelse - dvs. varemærke- eller navnekrænkelse - forbeholdes ret til i videst muligt
omfang at rejse krav om erstatning og/eller godtgørelse, tilintetgørelse, nedlæggelse af forbud m.v.
efter varemærkelovens § 42, markedsføringslovens § 35 samt dansk rets almindelige regler.
§ 2 Ophavsrettigheder
2. 1 I henhold til ophavsretslovens § 1 har Honningspecialisten ophavsret til samtlige
Honningspecialisten tilhørende litterære værker og edb-programmer og i henhold til lovens §49 og
§5 ophavsret til tabeller og lignende arbejder, der sammenstiller et større antal oplysninger,
forretningskendetegn, varemærker, domænenavne mv.
Honningspecialisten har således ophavsret til samtlige de Honningspecialisten tilknyttede e-mail
konti, websites, digitale frembringelser af enhver art (programmel, programudvikling, hjemmesider,
opmarkeringer, kildetekst, objektkode) grafik, billeder, skjult tekst samt metatags.
2. 2 I henhold til ophavsretslovens § 2 har Honningspecialisten eneret til at råde over værket.
Uden forudgående skriftlig tilladelse har Honningspecialisten derfor eneret til at fremstille
eksemplarer af værket (copyright) samt til at gøre værket tilgængeligt for almenheden, herunder
offentlig fremførelsesret, spredningsret til almenheden samt offentlig visningsret.
Eneretten omfatter også råden over værket i ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden
litteratur- eller kunstart eller i anden teknik.
I henhold til ophavsretslovens § 12 stk. 2 nr. 5 om digital kopiering må eksemplarfremstilling alene
ske til privat brug.
2. 3 Vedrørende webdokumenter (websites) hvorved forstås digitale dokumenter af journalistisk
karakter, beskrivelse, fakta, vejledninger etc., der er publiceret fra nærværende internet domæne,
er enhver form for råden jfr. ophavsretslovens § 2, herunder kopiering, afskrift eller anden form for
gengivelse af digitale dokumenter fra www.honningspecialisten.dk, underliggende sider og
subdomæner kun tilladt på andre websider med udtrykkelig kildehenvisning til
Honiningspecialisten og det domæne, hvorfra det digitale dokument er hentet.
2. 4 Ved overtrædelse af Honningspecialistens ophavsrettigheder forbeholdes ret til i videst muligt
omfang at rejse krav på erstatning/godtgørelse, tilintetgørelse, nedlæggelse af fogedforbud m.v.
efter ophavsretslovens §§ 55 og 55a samt dansk rets almindelige regler.
2. 5 Der henvises til anordning 1995 - 12 - 12 nr. 064 om anvendelse af ophavsretsloven i forhold til
andre lande m.v.
§ 3 Mønster- og patentrettigheder
3. 1 Honningspecialisten forbeholder sig sine mønster- og patentrettigheder i det omfang, der
foreligger behørigt registrerede patenter jfr. Patentlovens §§ 1 og 2 samt mønstre jfr. § 1 i lov nr.
367 af 9/6-1998 om brugsmodeller m.v.
3. 2 Honningspecialisten forbeholder sig ret til at patentere software og forretningsmetoder på
Internettet.

3. 3 I henhold til patentlovens § 1 har Honningspecialisten eneret til at udnytte de i lovens § 1
nævnte patenter erhvervsmæssigt. Og tilsvarende gælder mønstre i henhold til § 1 stk. 2 i
brugsmodelloven.
Uden forudgående skriftlig tilladelse har Honningspecialisten derfor eneret jfr. Patentlovens § 3 og
brugsmodellovens § 4 på at fremstille, anvende, importere etc. sådanne patenter og mønstre.
3. 4 Ved overtrædelse af Honningspecialistens mønster- og patentrettigheder forbeholdes i videst
muligt omfang ret til at kræve erstatning/godtgørelse, tilintetgørelse, nedlæggelse af forbud m.v. i
henhold til patentlovens § 57 og § 39 i brugsmodelloven samt dansk rets almindelige regler.
II - Internethandel
§ 4 Elektronisk handel
4. 1 I det omfang Honningspecialisten nu eller senere måtte udøve internethandel finder de i
nærværende kapitel nævnte vilkår og betingelser anvendelse udover det øvrige i nærværende
dokument anførte samt Honningspecialisten sædvanlige købs- og salgsbetingelser.
4. 2 Ved Honningspecialistens køb og salg på Internettet finder de ved lov 200 nr. 442 gennemførte
regler i kapitel 4 i lov om visse forbrugeraftaler (dørsalg mv., fjernsalg og løbende tjenesteydelser)
anvendelse.
4. 3 Ved en forbrugeraftale forstås på dette domæne en aftale, som Honningspecialisten indgår som
led i sin virksomhed, når den anden part (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv.
4. 4 Ved fjernsalg forstås på dette domæne aftale om køb af varer, om tjenesteydelser eller om
løbende levering af varer eller tjenesteydelser, når aftalen indgås ved brug af fjernkommunikation
og uden at parterne mødes og aftalen indgås som led i et system for fjernsalg, som drives af
Honningspecialisten.
4. 5 Reglerne i kapitel 4 finder dog ikke anvendelse på de i lovens § 10c, § 10d og § 10e nævnte
undtagelser.
§ 5 Information og fortrydelsesret
5. 1 I henhold til forbrugeraftalelovens kapitel 4 skal forbrugeren modtage oplysning om de i § 11
stk. 1 nævnte forhold på den i § 11a anførte måde med undtagelse af de i § 11 stk. 5 nævnte forhold.
5. 2 Ved fjernsalg kan forbrugeren jfr. lovens § 12 træde tilbage fra aftalen i overensstemmelse med
§§ 12a og 12b (fortrydelsesret).
5. 3 Vil forbrugeren bruge fortrydelsesretten, skal forbrugeren opfylde de betingelser, der er anført i
lovens § 12a stk. 3, 1. og 2. pkt., henholdsvis stk. 5, 1. og 2. pkt. senest 14 dage efter det seneste af
de i stk. 1 nævnte tidspunkter.
5. 4 Forbrugeren skal ved aftale om køb af varer eller løbende levering af varer tilbagesende eller
tilbagegive det modtagne til Honningspecialisten i væsentlig samme stand og mængde, idet
omkostningerne herved afholdes af forbrugeren jfr. lovens § 12a stk. 3, 4, 5, 6 og 7.

5. 5 Vil forbrugeren ved aftale om tjenesteydelser eller løbende levering af tjenesteydelser bruge
fortrydelsesretten, skal forbrugeren jfr. lovens § 12b underrette Honningspecialisten herom senest
14 dage efter det seneste af de i § 12b nævnte tidspunkter.
5. 6 Ved forsikringsaftaler gælder de særlige i lovens kapitel 4a i §§ 13a-d nævnte vilkår.
5. 7 Der henvises endvidere til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2000/31/EF af 8.6.2000 om
visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel i det indre
marked.
Endvidere henvises til dansk rets almindelige regler, herunder købeloven, kreditaftaleloven,
aftaleloven og afbetalingsloven m.v.
III - Links
§ 6 Almindelige links
6. 1 Ved "almindelig linkning" forstås det forhold, at request rettes mod de internetadresser, som
anvendes af nærværende domæne.
6. 2 Med henvisning til ophavsretlige regler, herunder ophavsretslovens §§ 36 og 71,
konkurrenceretlige og markedsføringsretlige regler, herunder markedsføringslovens § 1 om god
markedsføringsskik, er enhver form for linkning til subdomæner ikke tilladt med mindre andet er
aftalt med Honningspecialisten.
6. 3 Ved overtrædelse forbeholdes ret til i videst muligt omfang at rejse krav om erstatning og/eller
godtgørelse efter dansk rets almindelige regler.
§ 7 Dybe links
7. 1 Ved "dyb linkning" forstås det forhold, at request rettes mod filer eller efterfølgende sider
under øverste niveau af domænet.
7. 2 Enhver form for dybe links til filer er ikke tilladt, jvf. ophavsretslovens §36, stk. 1, nr. 1 om
eksemplarfremstilling samt generalklausulen i markedsføringsloven §1 med mindre andet er aftalt
med Honningspecialisten.
7. 3 Ved overtrædelse forbeholdes ret til i videst muligt omfang at rejse krav om erstatning og/eller
godtgørelse efter dansk rets almindelige regler.
§ 8 Misvisende links
8. 1 Ved aktivering af Hyperlinks, som ved tekst eller grafik, tilkendegiver at føre til
Honningspecialisten's website må ikke rette request mod andre websites.
8. 2 Der må ikke åbnes nye vinduer i form af pop-ups ved aktivering af hyperlinks til
Honningspecialistens websites.

8. 3 Ved overtrædelse forbeholdes ret til i videst muligt omfang at rejse krav om erstatning og/eller
godtgørelse efter dansk rets almindelige regler.
IV - Framing og robottering
§ 9 Framing
9. 1 Ved framing forstås på dette domæne, at enkelte informationselementer fra nærværende
hovedside, subdomæner eller underliggende sider trækkes over i en anden hjemmeside.
9. 2 En sådan framing vil være at sidestille med eksemplarfremstilling, der ikke er tilladt jfr.
ophavsretslovens § 36 stk. 1, nr. 1.
9. 3 Enhver form for framing af hovedsiden www.honningspecialisten.dk, underliggende sider,
subdomæner samt subdomæners underliggende sider er ikke tilladt.
9. 4 Ved overtrædelse forbeholdes ret til i videst muligt omfang at rejse krav om erstatning og/eller
godtgørelse efter dansk rets almindelige regler.
§ 10 Robottering og metatags
10. 1 Ved "robottering" forstås en maskinel udvælgelse af links efter bestemte kriterier til andre
hjemmesider.
10. 2 Ved "metatags" forstås tekst i HTML-tag "Meta", der anvendes til at markere søgeord til
indexering i søgemaskiner.
10. 3 Der må ikke på andre websider anvendes metatags indeholdende ord der er eller kan sættes i
forbindelse med Honningspecialisten, www.honningspecialisten.dk, subdomæner, opps
domænenavne, varemærker, produktnavne samt e-mail konti.
V - Ansvarsfraskrivelse
§ 11 Der fraskrives ethvert ansvar for urigtige eller i andre henseender mangelfulde oplysninger og
informationer på dette web-site i videst muligt omfang.
§ 12 Ansvarsfraskrivelse for links
12. 1 I det omfang, der oprettes links til nærværende web-site, fraskrives ethvert ansvar for urigtige
eller i andre henseender mangelfulde oplysninger og informationer.
12. 2 Der påtages intet ansvar for skader i brugerens software eller programmel i øvrigt ved
download, kopiering eller lignende, hverken i forbindelse med virus, programfejl eller hacking.
12. 3 Der forbeholdes ret til efter eget skøn og uden forpligtelser af nogen art at foretage
forbedringer af - samt rette - eventuelle fejl, forglemmelser el. lign.
VI - Tvistigheder

§ 13 Kompetente myndigheder
13. 1 Sager om, hvorvidt en domæneregistrering under Top Level Domænet.DK, som har fundet
sted efter den 22. februar 2000, er sket i strid med gældende dansk ret afgøres af Klagenævnet for
Domænenavne nedsat af Foreningen Dansk Internet Forum (DIFO)
13. 2 Vedrører klagen en domæneregistrering eller overdragelse af samme, som har fundet sted efter
den 22. februar 2000, kan Klagenævnet kun behandle klagen, såfremt registranten samtykker heri.
13. 3 Uden for de tilfælde, hvor dette udtrykkeligt fremgår af det under pkt. 13. 1 nævnte regelsæt,
har klagenævnet ikke kompetence til at træffe afgørelse om betaling af erstatning eller godtgørelse.
En sådan afgørelse træffes derfor af de under pkt. 13. 6 nævnte domstole.
13. 4 Klagenævnets forretningsorden findes på www.difo.dk
13. 5 Sager vedrørende åbne domæner, .com, .net og .org mfl., afgøres af Klagenævnet oprettet af
ICANN den 24.10.1999 under navnet "Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution
Policy".
13. 6 Sager vedrørende varemærker og produkter omfattet af nærværende domæne afgøres af Søog Handelsretten i København
§ 14 Lovvalg
14. 1 Dansk lovgivning finder i videst muligt omfang anvendelse på tvister vedrørende websites
tilhørende Honningspecialisten.

