
 

 

Handelsbetingelser 

for  

Sense v/Tinna Maria Nielsen 
  

Generelle oplysninger  

Juridisk navn: Sense v/Tinna Maria Nielsen (herefter kaldet Sense)  

Organisationsform: Enkeltmandsvirksomhed 

CVR. nr. 26276349 

Adresse: Teglgårdsvej 629, 2. th. – 3050 Humlebæk 

e-mailadresse: sense@live.dk 

Telefonnummer: 61718176 

Etableringsår: 2011  

  

Priser og betaling  

Hos Sense kan der betales med bankoverførsel, MobilePay og kontant. På varer og 

tjenesteydelser, der er momspligtige, er momsen inklusiv i prisen. Betaling er netto 8 

dage, hvor intet andet er anført. 

  

Levering  

Ydelsen leveres i ör&sund fitnesscenter eller på stedet ved kunden.  

 

Frist for afbud  

Afbud skal ske senest kl 16.00 dagen før aftalen finder sted, via sms eller 

telefonopkald til 61 71 81 76. Meddeles afbud ikke inden den fastsatte tidsfrist, vil der 

blive opkrævet halvdelen af konsultationens pris dog min. kr. 150,-.   

  

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)   

  

Du har 14 dages fortrydelsesret efter indgåelse af aftale. Er leverancen gået i gang, 

før fristen udløber, ophører den fulde fortrydelsesret. Er der tale om et forløb med 

yderligere leverancer (møder), og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din 

fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at der vil blive opkrævet en rimelig 

betaling for det arbejde, der allerede er leveret incl. omkostninger forbuncet med 

forgæves sagsoprettelse evt. kørsel m.m.  

 

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give meddelelse om, at du ønsker at 

fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives til sense@live.dk og/eller tlf: 61718176. I din 

meddelelse skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din 

fortrydelsesret.    
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Tilbagebetaling af købsbeløbet  

 

Det resterende beløb refunderes uden unødig forsinkelse og under alle 

omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om 

fortrydelse af aftalen.  

  

   

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)   

  

For at indgå aftale med Sense er følgende oplysninger nødvendige:  

  

Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.   

  

Formålet med registreringen af personoplysninger er udelukkende at kunne komme i 

kontakt med dig.  

  

Personoplysningerne registreres hos Sense og opbevares i fem år, hvorefter 

oplysningerne slettes.   

  

  

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.  Vi transmitterer ikke kundeoplysninger 

krypteret.    

  

Oplysninger afgivet til Sense videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand.  

 

  

Klageadgang  

 

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til mail: sense@live.dk 

 

 

Ændringer af handelsbetingelser 
 

Sense kan til enhver tid ændre i handelsbetingelserne. Sense kan ændre 

handelsbetingelserne ensidigt (uden kunderne skal være enige). 
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