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Generelle oplysninger 
Dansk Adels Forening 
Estruplundvej 37 
8950 Ørsted 
CVR nr.: 26354412 
Email: info@adelsforeningen.dk 

Priser 
Hos Dansk Adels Forening er alle priserne i danske kroner og angivet inkl. moms og 
afgifter. Vi forbeholder os ret til fra dag til dag at ændre i priserne uden forudgående 
samtykke.  

Betaling 
Dansk Adels Forening modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, 
Mastercard, bankoverførsel eller via FIK-Kort. Betalingen vil blive trukket på din konto med 
det samme, da medlemsskabet og tilhørende fordele er tilgængelige allerede på 
faktureringstidspunktet. Alle beløb er i DKK. Danske kroner. Der er ikke pålagt moms på 
kontingentet. Der tages forbehold for prisfejl. 

Levering 
Medlemsskabet er aktivt øjeblikkeligt efter modtagelse af betaling og tilknyttede fordele er 
tilgængelig med det samme. Der udsendes medlemsbladet ”Meddelser” elektronisk som 
PDF-fil den oplyste e-mail adresse medmindre medlemmet aktivt beder om at få det sendt 
i fysisk form. Dette kan gøres ved at rette henvendelse til info@adelsforeningen.dk. 
Medlemsbladet ”Meddelser” modtages første gang ved næstkommende udgivelse efter 
indmeldelse i foreningen. Hvert andet år udsendes Adelsårbogen til alle medlemmer. 
 

Fortrydelsesret 



Der gives 14 dages fuld fortrydelsesret ved online betaling af medlemskontingent. 

Perioden regnes fra den dag hvor du betaler medlemskontingentet. 
 
Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 dage efter købet. Meddelelsen skal gives pr. mail 
på info@adelsforeningen.dk. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du 
ønsker at benytte din fortrydelsesret.  
 

Tilbagebetaling 
Fortryder du dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os retur. 
Ved anvendelse af fortrydelsesretten, refunderes alle betalinger modtaget fra dig,  uden 
unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om 
din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Tilbagebetaling gennemføres med 
samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre 
du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. 
 

Persondatapolitik 
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger om dig: 
 
Navn 
Adresse 
Telefonnummer 
E-mailadresse 
 
Vi behandler dine personoplysninger med det formål, at kunne optage dig i foreningen, og 
for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker efter 
gældende GDPR regler. 

Klagemuligheder – oversigt og links: 
Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til: 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Link: www.forbrug.dk 

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU 
Kommissionens online klageplatform. 



Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@adelsforeningen.dk 


