
29. april 2018, København 

 

Handelsbetingelser 
 

Generelle oplysninger 

Care4Burn – Children’s Burn and Education Programme 

CVR nr. 39102722 

Telefon: 61674097 

E-mail: info@care4burn.org 

 

Betaling 

Betaling af medlemskab samt donation (privatperson eller virksomhed) kan foretages med følgende betalingskort: 

VISA og MasterCard. Beløbet hæves først på kortet ved gennemført betaling. 

 

Donor (privatperson eller virksomhed) kan også købe medlemskab eller donere via MobilePay samt kontooverførsel fra 

egen bank direkte til Care4Burn. 

 

Care4Burn gør opmærksom på, at donors bidrag til Care4Burn ikke er fradragsberettiget i henhold til ligningsloven § 8 

A.  

 

Med mindre donor specificerer til Care4Burn per e-mail, telefon eller i bemærkningsfeltet, til hvilket af organisationens 

projekter donationen ønskes doneret til, øremærkes ikke donation men anvendes til at støtte Care4Burns tre 

projektområder samt koordinering af frivillig og administrativt arbejde i Danmark. 

 

Levering 

Ved køb af medlemskab eller donation sendes donor en automatisk e-mail med kvittering for køb efter gennemført 

betaling samt efterfølgende et velkomstmail. 

 

Ved køb af medlemskab i gave sendes donor en automatisk e-mail med kvittering for køb efter gennemført betaling. 

Modtager sendes efterfølgende en velkomstmail. 

 

Dersom donor ikke har adgang til e-mail eller ikke ønsker at modtage velkomstmail samt kvittering per e-mail, bedes 

donor kontakte formand Karianne W. Fjære (tlf: 61674097) for nærmere aftale.  

 

Care4Burns Handelsbetingelser kan læses på hjemmesiden: https://www.care4burn.org/vedtaegter-referater-og-

oekonomi/ 

 

Køb og fornyelse af medlemskab 

Ved køb af medlemskab giver donor samtykke til at Care4Burn kan kommunikere organisationens nyhedsbreve, 

indkalde til generalforsamlinger, invitere til velgørenhedsarrangementer samt formidle andre oplysninger om 

Care4Burn, fx eventuelle ændrede vilkår i organisationen. 

 

Ved køb af medlemskab tilmeldes donor ikke automatisk fornyelse af medlemskab ved endt årsperiode. Donor giver 

derfor ved køb af medlemskab, samtykke til at Care4Burn kontakter donor årlig, enten via e-mail eller telefon, med 

henblik på fornyelse af medlemskabet.  

 

Donor har altid mulighed for at angive, at donor ikke fremover ønsker at modtage flere e-mails eller andre oplysninger 

fra Care4Burn. 

 

Køb af medlemskab i gave 

Ved køb af medlemskab i gave tilmeldes modtager organisationens nyhedsbreve, indkaldes til generalforsamlinger, 

inviteres til velgørenhedsarrangementer samt får formidlet andre oplysninger om Care4Burn, fx eventuelle ændrede 

vilkår i organisationen. 

 

Ved køb af medlemskab i gave tilmeldes modtager ikke automatisk fornyelse af medlemskab ved endt årsperiode. 

Care4Burn kontakter ikke modtager ved endt årsperiode med henblik på fornyelse af medlemskabet.  

 

mailto:info@source4sauce.com


Modtager har altid mulighed for at angive, at modtager ikke fremover ønsker at modtage flere e-mails eller andre 

oplysninger fra Care4Burn. 

 

Opsigelse af medlemskab 

Dersom donor eller modtager ønsker at opsige medlemskabet i Care4Burn er begge selv ansvarlige for at kontakte 

Care4Burn, enten per e-mail eller telefon. Dersom donor eller modtager opsiger medlemskabet inden endt årsperiode, 

refunderes ikke medlemskabet. 

 

Annullere medlemskab eller donation 

Donor eller modtager kan ikke annullere et medlemskab eller en donation som er trukket via betalingskort eller 

MobilePay. 

 

Cookies 

Vi anvender cookies i forbindelse med køb af medlemskab og donation. 

 

Klager 

Dersom donor eller modtager har klager til eller spørgsmål om et medlemskab eller en donation, bedes begge henvende 

sig til: 

 

Care4Burn – Children’s Burn and Education Programme 

CVR nr. 39102722 

Telefon: 61674097 

E-mail: info@care4burn.org 

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 30-11-2018. 
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