
 
 

Bestilling 

Bestilling kan ske telefonisk på +4529411012, +4586488577 eller via http://www.ausfahrt.com. 

Bestillingen er først bindende, når du modtager en endelig ordrebekræftelse på opholdet. 

 

Når du modtager en bekræftelse på din bestilling, så skal du ikke gøre yderligere ud over at overføre 

det udestående beløb på den vedhæftede faktura og tage den vedhæftede voucher med på hotellet. 

 

Ønsker du ikke at gøre brug af den booking, som du har sendt afsted skal du uden ugrundet ophold 

fremsende mail omkring dette på michael@ausfahrt.com.  

 

Persondatapolitik 

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: 

Navn 

Adresse 

Telefonnummer 

E-mailadresse 

 

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere rejsen til dig. 

Personoplysningerne registreres hos ausfahrt.com ApS og opbevares i fem år, hvorefter 

oplysningerne slettes. 

 

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af 

dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles 

og hvorfor. 

 

ausfahrt.com ApS opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Opbevaring sker hos ausfahrt.com 

ApS’ hostingpartner. 

 

http://www.ausfahrt.com/
mailto:michael@ausfahrt.com


Websideudbyderen bruger ikke cookies, hvorfor man ikke bliver spurgt omkring dette ved besøg på 

ausfahrt.com ApS’ side. 

 

Direktøren og personalet i ausfahrt.com ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. 

Den dataansvarlige på ausfahrt.com er Adm. direktør Michael Blohm, Ausfahrt.com ApS, 

Hadsundvej 88, 8930 Randers NØ. 

 

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart. Dog videregives oplysninger til udvalgte og 

betroede tredjemænd, der er berettiget til at benytte dine personlige oplysninger med henblik på at 

levere de varer, som du har bestilt, og kunne holde dig orientereret om status på dit ophold. 

Som registreret hos ausfahrt.com ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du 

har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter 

Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til ausfahrt.com ApS via email 

michael@ausfahrt.com. 

 

ausfahrt.com og blohmrejser.dk 

I forbindelse med overgangsfasen mellem blohmrejser.dk og ausfahrt.com kan der forekomme 

enkelte tilfælde, hvor indholdet af siderne ikke er ens. Det bør ikke være sådan, men tingene ændrer 

sig hele tiden. Udelukkende ausfahrt.com er den side, som fremadrettet er den gældende. Alle 

undersiderne skulle automatisk bliver stillet videre til en tilsvarende på ausfahrt.com. Skulle du 

opleve en forskel, så beklager jeg dette, og i givet fald, du alligevel ikke ønsker at booke det valgte 

ophold, så kan du naturligvis annullere dit ophold. 

 

Faktura 

Når opholdet er endeligt bekræftet, modtager I en faktura med betalingsbetingelser og 

kontooplysninger. På denne faktura fremgår alle ydelser, der er inkluderet i det bestilte ophold - 

antal personer, værelser og forplejning. Disse oplysninger er meddelt hotellet inden ankomst. 

Øvrige ydelser skal afregnes direkte med hotellet. Kontroller venligst alle oplysninger inden 

betaling. Alle priserne er i DKK pr. person i delt dobbeltværelse. Har I valgt enkeltværelse er det 

kun mod et tillæg, som vil fremgå af fakturaen. Voucheren er først gyldig i det øjeblik fakturaens 

fulde beløb er indbetalt. Betaling foregår via bankoverførsel. 

 

Vigtigt 

Ved betaling – også delbetaling - accepterer I ausfahrt.com ApS’s betingelser. 

 

Ankomst og afrejse 

Ankomst- og afrejsetidspunkter vil fremgå af den tilsendte faktura. Ankomst til destinationen senere 

end kl. 18.00 aftales direkte med hotellet – dog er ausfahrt.com ApS også gerne behjælpelig med 

dette. 

 

Voucher 

Denne skal I medbringe til hotellet og aflevere i receptionen ved ankomst. Her står også hotellets 

adresse og opholdets indhold. Voucheren er først gyldig i det øjeblik fakturaens fulde beløb er 

indbetalt. 

 

Betaling 

Bestillingen er bindende, når den er bekræftet af ausfahrt.com ApS. Bestillingen skal betales netto 

mailto:michael@ausfahrt.com


kontant. Bankoverførsel kan ske via netbank til følgende konto i Vestjysk Bank: Reg. nr.: 7605 

konto nr. 0001460269. Husk at pengene kan være lang tid undervejs, så I skal betale straks. Vi 

sender en bekræftelse for modtaget betaling til jer, når denne er gået ind. Husk at påføre 

fakturanummer på jeres betalinger. 

 

Afbestilling og ændringer 

I følge forbrugeraftaleloven er der ikke fortrydelsesret på køb af rejser. Ønsker I at ændre 

rejseperiode skal I kontakte ausfahrt.com ApS og vi vil så undersøge, om der er mulighed for at 

ændre perioden, dog vil vi opkræve et gebyr på. kr. 250,- såfremt en ændring måtte kunne lade sig 

gøre. 

 

Afbestillingsforsikring 

Vi anbefaler alle vores kunder at tegne en afbestillingsforsikring, som sikrer jer det indbetalte beløb 

refunderet, og dækker afbestilling i tilfælde af akut opstået lægedokumenteret sygdom, dødsfald 

eller ulykkestilfælde hos rejsedeltageren selv, eller nærmeste familie. Udover dette henvises til 

Europæiske Rejseforsikrings forsikringsbetingelser: 

https://www.europaeiske.dk/privat/dokumenter/forsikringsbetingelser/ 

 

Afbestilling skal straks foretages til ausfahrt.com ApS og behørig dokumentation skal i alle 

tilfælde fremsendes til forsikringsselskabet, f.eks. lægeerklæring, politirapport el. lignende. Udgift 

hertil er for egen regning. Afbestillingsforsikring skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen, dog 

senest inden opholdet betales. Ved afbestilling mistes under alle omstændigheder indbetaling af 

præmien for afbestillingsforsikringen, samt ekspeditionsgebyret. 

 

I kan tegne afbestillingsforsikringen her: https://www.ausfahrt.com/forsikring.html.  

 

Forsikring 

ausfahrt.com ApS eller hotellet/feriestedet påtager sig intet ansvar for gæsten under opholdet, 

ligesom der ikke er nogen forsikringsdækning for gæsten eller dennes ejendele. 

 

Reklamation 

Hos ausfahrt.com ApS bestræber vi os altid på at din ferie bliver perfekt. Skulle der være noget 

som du ikke finder tilfredsstillende, skal du altid straks kontakte hotellet, så de har mulighed for at 

afhjælpe manglen med det samme. Hvis det fortsat ikke er tilfredsstillende kontaktes ausfahrt.com 

ApS, så vi kan hjælpe, MENS I stadig er på rejse. Venter I til hjemkomsten har vi desværre ikke 

mulighed for at udbedre problemet. Er I stadig utilfredse med behandlingen skal I inden 2 uger efter 

hjemkomst sende os en mail med en beskrivelse af forløbet. Vi vil herefter videresende klagen til 

hotellet med anmodning om en skriftlig redegørelse. 

 

Forbehold og ansvarsfraskrivelse 

Under særlige omstændigheder – såsom uforudsete ændringer i moms, skatter, afgifter, valutakurser 

og force majeure - forbeholder ausfahrt.com ApS sig ret til ændring af priser. 

 

ausfahrt.com ApS tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske 

fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af 

leverancer fra underleverandører. 

 

https://www.europaeiske.dk/privat/dokumenter/forsikringsbetingelser/
https://www.ausfahrt.com/forsikring.html


ausfahrt.com ApS tager forbehold for ændringer af information og evt. fejl på virksomhedens 

hjemmesider. Informationen på hjemmesiderne opdateres løbende, men fejl kan forekomme. 

ausfahrt.com ApS er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information 

på hjemmesiderne. 

 

Arrangørens ansvar 

ausfahrt.com ApS er ansvarlig for at gennemføre rejsen i henhold til aftalebekræftelsen.  

 

ausfahrt.com ApS er dog ansvarsfri for mangler, ændringer og/eller aflysninger pga. force majeure 

eller force majeure lignende hændelser, dvs. hændelser som arrangøren ved aftalens indgåelse ikke 

har haft mulighed for at forudse, afbøde eller afværge. ausfahrt.com ApS påtager sig f.eks. intet 

ansvar for ændringer, forsinkelser mv., der er en følge af aftalebrud, tekniske problemer med bil 

eller fly, bagagebånd mv., overenskomstmæssige strejker, vejrforhold mv. som ausfahrt.com ApS er 

uden indflydelse på. 

 

Syge- og rejseforsikring 

I bør undersøge om jeres familie/husstandsforsikring dækker sygdom, hjemtransport, bagage & 

særligt ansvar under rejse efter international ret. Dækning efter dansk ret er oftest utilstrækkelig i 

udlandet. Vi anbefaler meget at I tegner en rejseforsikring, og vi påtager os intet ansvar for 

manglende forsikringsdækning. En for denne rejse, eller en årsforsikring som dækker i Europa eller 

en som dækker i hele Verden. Husk Rødt SOS-kort (fås hos dit forsikringsselskab) ved kørsel i 

udlandet. Husk det blå sygesikringskort og Pas. Læs mere om sygesikringskortet her: 

https://www.borger.dk/sider/eu-sygesikringskortet-det-blaa-kort.aspx. Uudnyttede ydelser 

refunderes ikke. 

 

Klageadgang 

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til vores ausfahrt.com ApS på 

+4586488577 eller michael@ausfahrt.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du 

indgive en klage til Center for Klageløsning, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. 

 

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte (indsæt kontaktinformation for 

relevant person/enhed i webshoppen). Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en 

klage til: 

  

Nævnenes Hus 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

naevneneshus.dk  

  

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online 

klageportal her - http://ec.europa.eu/odr ”   

 

Vedr. bilen 

Husk bilens originale registreringsattest, det røde forsikringskort, advarselstrekant, sikkerhedsveste, 

fyldt reservedunk. I mange europæiske lande er der lovkrav om visse effekter i bilen. Vær altid 

opmærksom på krav om kørsel med vinterdæk m.v. 

 

Vi tager forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. 

https://www.borger.dk/sider/eu-sygesikringskortet-det-blaa-kort.aspx
https://emaerket.us9.list-manage.com/track/click?u=adedc83622d14817b81e1a462&id=7ca495ec02&e=a2c468962a


Opholdet er uden transport – medmindre dette står anført i fakturaen. 

 

God rejse og kør forsigtigt! 

 
ausfahrt.com ApS, Hadsundvej 88, 8930 Randers NØ - Tlf.: +45 86 48 85 77, CVR.: 36399139 

Klik her for at læse mere om Rejsegarantifonden. 

 

 

Certificeret med e-mærket. Klik her for at læse mere. 

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 14. januar 2020. 

https://www.rejsegarantifonden.dk/no_cache/find-din-rejseudbyder/
https://certifikat.emaerket.dk/ausfahrt.com

