.

1.0.

KONCEPTET

1.1.

Exchange 2 Home ApS (”E2H”) er ejer og operatør af www.exchange2home.com samt
www.exchange2home.dk (samlet ”Portalen”). Portalens formål er at give brugerne mulighed for at bytte egne ferieboliger (2homes) med andre brugere. Ved oprettelse som
bruger gives der følgelig adgang til oplysninger om andre brugeres ferieboliger, ligesom
der er mulighed for at indtaste oplysninger om egen feriebolig samt de ønsker, der er
knyttet til at udveksle brugen heraf for en kortere eller længere periode.

1.2.

Ved at oprette sig som bruger på Portalen accepterer brugeren nærværende betingelser (”Betingelserne”), der til stedse skal iagttages og overholdes som betingelse for anvendelsen heraf.

2.0.

BRUG AF PORTALEN

2.1.

Alene privatpersoner i privat øjemed må anvende Portalen. Erhvervsdrivende, der ønsker at anvende Portalen til at udveksle brugsrettigheder til ferieboliger, skal indgå særskilt aftale med E2H.

2.2.

Der må kun uploades og indtastes oplysninger, der er tæt knyttet til formålet med Portalen, nemlig at beskrive brugerens egen private feriebolig med henblik på udveksling af
brugen af samme med andre brugere. Det er eksempelvis ikke tilladt at vise eller eksponere nogen former for reklamer, det være sig direkte eller indirekte eller på anden
måde profilere eller markedsføre virksomheder, produkter, foreninger eller lignende
uvedkommende interesser. Der må endvidere ikke indlægges uploades eller indtastes
oplysninger, information, billeder, tekster eller andet, der på nogen måde kan virke
krænkende for andre, det være sig på grund af religiøst, racistisk, politisk eller seksuel/pornografisk karakter.

2.3.

Det er ikke tilladt at lade automatiske søgemaskiner eller andre former for roboteringer
afsøge Portalen med henblik på umiddelbar eller senere offentliggørelse af data herfra.
Søgninger på Portalen må alene foretages manuelt og af fysiske personer.

2.4.

Brugerne henstilles i øvrigt til at foretage grundige overvejelser omkring karakteren af
det materiale, der uploades og indtastes med henblik på ikke at eksponere boligen
unødigt for tyveri, hærværk og lignende.

3.0.

FACILITETER OG VÆRKTØJER

3.1.

Formålet med Portalen er primært at skabe kontakt mellem brugerne. E2H vil dog løbende stille forskellige services og skabeloner til rådighed for brugerne, herunder eksempelvis byttekontrakter, lejekontrakter, checklister etc. Brugeren har dog ikke noget
særskilt krav på, at sådanne værktøjer til stedse findes på E2H.

4.0.

PRISER

4.1.

Abonnement er gratis.

5.0.

SLETNING/ÆNDRING

5.1.

E2H forbeholder sig retten til helt eller delvist at slette eller ændre en brugers profil
såfremt brugeren optræder i strid med nærværende betingelser, herunder eksempelvis
benytter sig af reklamer eller indlægger krænkende oplysninger, jfr. i det hele pkt. 2.

5.2.

Endvidere vil en bruger kunne blive slettet såfremt brugeren ikke optræder korrekt overfor andre brugere eller ikke korrekt opfylder eventuelle aftaler indgået med andre brugere.

6.0.

ANSVAR

6.1.

E2H er ikke part i de aftaler, der indgås mellem brugerne af Portalen, uanset at aftalen
eller kontakten er sket gennem eller faciliteret af E2H og Portalen. E2H kan som sådan
ikke gøres ansvarlig for en brugers manglende overholdelse af en bytte- eller lejeaftale
eller ødelæggelse eller bortfjernelse af en brugers bolig, boligens inventar etc. E2H kan
endvidere ikke gøres ansvarlig for de oplysninger som brugere eller andre angiver på
Portalen, herunder for at oplysninger er nøjagtige, aktuelle og pålidelige, fuldstændige,
eller fejlfrit. Portalen vil endvidere indeholde links og henvisninger til tredjeparters websteder eller adgang til indhold fra tredjeparter og E2H foretager ikke nogen selvstændig
screening af sådant indhold og påtager sig følgelig ej heller ansvar for sådanne henvisninger.

6.2.

E2H forpligter sig alene til i abonnementsperioden at stille faciliteter til rådighed for brugeren, der muliggør eksponering af brugerens feriebolig samt at lade brugerne søge
blandt andre brugeres ferieboliger.

6.3.

E2H tilstræber at holde Portalen stedse tilgængelig, men nedetid kan og vil forekomme
i forbindelse med opdateringer, servernedbrud, hacking etc.

6.4.

E2H’s ansvar overfor en bruger er under alle omstændigheder, herunder også ved groft
uagtsomme forhold, begrænset til et beløb svarende til 1 års vederlag for brugen af
Portalen. (Portalen er gratis at benytte).

7.0.

PERSONDATA

7.1.

E2H opbevarer og registrerer kun data om brugerne i det omfang, det er nødvendigt for
at opfylde aftalen mellem brugerne og E2H og i det omfang som brugerne selv indtaster
data. Data vil dog i sagens natur være nødvendig at videregive til andre brugere for at
konceptet fungerer efter hensigten.

7.2.

Persondata vil blive opbevaret sikkert, således at de ikke udsættes for forvanskning,
destruktion eller misbrug.

7.3.

En bruger kan til enhver tid selv slette data på E2H.

7.4.

E2H kan anvende såkaldte ”cookies”. En cookie er en lille fil, som lagres på din computer, der indeholder en identifikation af computeren overfor E2H. Filen indeholder ikke i
sig selv oplysninger om dig. Cookies bruges for at skabe en så god brugeroplevelse af
E2H som muligt for dig, fx for at E2H kan huske dit brugernavn. Såfremt du ikke ønsker, at der anvendes ”cookies”, kan dette slås fra i din internetbrowser. Dette vil dog
påvirke E2H’s funktionalitet negativt.

7.5.

I forbindelse med hvert besøg på E2H registreres den anvendte IP-adresse. Din IPadresse er adressen på den computer, som du anvender til at besøge E2H. IPadressen registreres for at sikre, at vi altid kan finde tilbage til den anvendte computer,
såfremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøget på E2H

7.6.

Såfremt hele eller dele af E2H overdrages til tredjemand som led i en hel- eller delvis
virksomhedsoverdragelse, accepterer brugeren herved, at persondata, som er at finde
på E2H, kan overdrages til tredjemand, forudsat erhververen overholder nærværende
betingelser.

8.0.

ÆNDRINGER

8.1.

E2H forbeholder sig ret til at ændre Betingelserne til enhver tid. Ved en ændring af Betingelserne vil disse blive offentliggjort på Portalen, hvorefter man har 30 dage til at gøre sig fortrolig med dem. Efter forløbet af de 30 dage vil en eksisterende bruger anses
for at have accepteret ændringen. Brugeren bør løbende holde sig opdateret via Portalen.

9.0.

VÆRNETING OG LOVVALG

9.1.

Enhver tvist, der udspringer af anvendelsen af E2H, skal afgøres under anvendelse af
dansk ret og med Retten i Aalborg som værneting.

