
Købsbetingelser for medlemskab af FlygtningebørnDK 

Produktinformation 
 
På Flygtningebørn.dk informeres der om medlemskabets vilkår, indhold og hvad pengene går til. For 
yderligere information eller spørgsmål, kontakt os på: info@flygtningeborn.dk 
 
Priser 

Medlemsskab hos Flygtningebørn består i et fast årligt kontingent som betales 1. marts hvert år.  

Prisen fastsættes årligt af bestyrelsen 

Prisen er 100 Kr. for et årligt medlemskab  

Prisen er 50 Kr. for et studerende-medlemskab 
 
Medlemstilmelding 
En bindende aftale mellem medlem og Flygtningebørn.dk indgås først, når Flygtningebørn.dk 
modtager betaling for medlemsskabet.  

Betaling	
De kontooplysninger som du oplyser ved køb af medlemskap gemmes.	

Du kan betale medlemsskab med alle korttyper, der er udstedt eller understøttet af Visa og MasterCard. 
Dette gælder både ved online betaling eller betalingslinks. 

Opsigelse af medlemskab 
Et medlemskab løber for et år af gangen, og fortrydelsesretten ophører efter køb. Du kan afslutte 
medlemskabet, når du ønsker, men Flygtningebørn.dk forpligter sig ikke til at refundere hele eller dele 
af det indbetalte kontingent, såfremt du beslutter at afslutte medlemskabet indenfor samme år. 

 
Medlemsservice drives af: 

Foreningen Flygtningebørn.dk 
C/O Henrik Grunnet, Kochsvej 27 3tv 
1812 Fredriksberg 
+45 27225575 
flygtningeborn.dk@gmail.com 
CVR nr.: 41670495 

Forbehold for ændringer 

Flygtningebørn.dk forbeholder sig retten til at ændre eller opdatere regler og betingelser, der gælder 
foreningen og dens hjemmeside. Derfor skal du holde dig opdateret på de gældende købs- og 
medlemsvilkår.  
 
Oplysning om klagemuligheder 

En klage over en tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes 
Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.  



 
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig 
relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land.  
Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr.  
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse flygtningeborn.dk@gmail.com. 

Relevante links om rettigheder ved køb af medlemskab 

PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk 
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk 
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk 
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk 
Forbrugerinformation www.forbruger.dk 
 
 
Vilkår for medlemsaftale i Flygtningebørn.dk 
Indbetaling af et fast årligt beløb til Flygtningebørn.dk 
 
Hvad inkluderer et medlemskab hos FlygtningebørnDK: 

● Stemmeret til foreningens generalforsamling (medlemmet skal være fyldt 15 år og have 
gennemført betaling for første års kontingent) 

● Modtage information om Flygtningebørns projekter, aktiviteter, samarbejder og indsamlinger. 
● Som medlem kan du til hver en tid opsige dit medlemskab 
● Medlemskabet ophører automatisk såfremt kontingentet ikke indbetales en måned efter den 

årlige kontingentopkrævning 
● Flygtningebørn.dk indsamler personoplysninger i form af navn, alder, adresse og 

telefonnummer som opfølgning på medlemskab. (link til vores vilkår og datapolitik) 
● Du kan når som helst bede om at få indsigt i dine delte personoplysninger og tilrette disse hvis 

ønsket ved å skrive til oss på info@flygtnigeborn.dk 
● Ønsker du, at dine delte personoplysninger skal slettes, skal du tage kontakt på 

info@flygtningeborn.dk  
● Som databehandlingsansvarlig skal Flygtningebørn.dk behandle dine personoplysninger i 

henhold til de gældende privatlivsbestemmelser. For mere information, læs Flygtningebørns 
data-politk og -beskyttelse.  

● Flygtningebørn.dk indrapporterer gaver direkte til Skattestyrelsen 
● Medlemskontingent er ikke berettiget som skattefradrag i øjeblikket 

	
	
	


