
Betingelser for brug 

Almindelige betingelser 
Denne hjemmeside ejes og drives af Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, Sverigesvej 4, 7100 Vejle. 
Har du kommentarer eller spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig pr. mail til 
mail@oestergaardas.dk. 

Ansvar 
Østergaard stiller udelukkende denne hjemmeside til rådighed som en service og som 
informationskilde. Vi har forsøgt at vedligeholde informationer, software og øvrige servicer så 
korrekt som muligt, men gør opmærksom på, at hjemmesiden kan indeholde fejl. Østergaard 
fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne fejl. Alt materiale og indhold offentliggjort på 
hjemmesiden er stillet til rådighed uden garanti af nogen art. 

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider, som Østergaard ikke har kontrol over. 
Østergaard er ikke ansvarlig for tilgængeligheden eller indholdet af disse hjemmesider. 

Østergaard tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at hjemmesiden ikke indeholder virus, 
orm, trojanske heste eller lignende. Vi garanterer ikke, at hjemmesiden er fri for sådanne skadelige 
programmer, og fraskriver os ethvert ansvar for tab som følge heraf. 

Links 
Det er tilladt at linke til forsiden på denne hjemmeside. Der må ikke frames eller deep-linkes uden 
skriftlig aftale med Østergaard. 

Rettigheder 
Hjemmesiden og dens indhold – fx tekst, billeder og grafik - er beskyttet af ophavsret og andre 
immaterielle rettigheder tilhørende Østergaard. Visse navne, mærker og logoer på hjemmesiden er 
beskyttede varemærker. 

Enhver form for ændring, kopiering, reproduktion, videredistribution, offentliggørelse, kommerciel 
udnyttelse eller andet må ikke ske uden skriftlig aftale med Østergaard. 

Lovvalg og værneting 
Brugen af denne hjemmeside er undergivet dansk ret, og tvister, der udspringer af eller vedrørende 
hjemmesiden, skal behandles af de danske domstole. 

Hvad er en cookie?  
En cookie er en lille datafil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der 
sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og kan 
ikke indeholde virus. Der er tale om anonyme statistikker, og informationerne vil ikke kunne spores 
tilbage til dig. 

Websitets brug af cookies  
Cookies er nødvendige for at få websitet til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få 
overblik over dit besøg på websitet, så vi løbende kan optimere og målrette vores kommunikation til 
dine behov og interesser. Cookies husker fx, hvad du har lagt i indkøbskurven, om du tidligere har 



besøgt sitet, om du er logget ind, og hvilket sprog og valuta du har valgt. Vi bruger også cookies til 
at målrette vores annoncørers annoncer og salgsoptimere websitet. 

Automatisk accept  
De fleste browsere er sat til automatisk at acceptere cookies, men du kan naturligvis ændre disse 
indstillinger. Dog skal du være opmærksom på, at de fleste hjemmesider ikke vil fungere optimalt, 
hvis der ikke sættes cookies. 

Vi bruger følgende cookies:  

• Tracking: Vi tracker antallet af besøgende, deres navigationsmønster på sitet, og hvorfra de 
kom ind på sitet (via søgemaskine, link eller lignende). 

• Tredjeparts-cookies: Via vores website er der tilgang til funktioner fra andre sites. Videoer, 
links eller lignende kan indeholde cookies fra disse sites – eksempelvis kan de tracke, at du 
bruger en funktion på deres site via vores site. Tredjepart kan eksempelvis være en udbyders 
kommentar- eller blogfelt, Vimeo eller YouTube. 

Hvis du vil have flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. 

 


