HOVEDAFTALE /
SALGSBETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER FOR DANSK SKOLESKAK
1. GENERELT
Landsorganisationen Dansk Skoleskak tilbyder skoler/institutioner/skakskoler/mv. (herefter
skoler/skolen) at blive skolemedlem af Dansk Skoleskak, og dermed tilbyde eleverne at
deltage i skoleskak.
Som skolemedlem bliver skolen en del af skoleskakken i Danmark med stemmeret på Dansk
Skoleskaks årsmøde, hvor bl.a. bestyrelsen vælges. Desuden har skolemedlemmer adgang til
en af følgende læringspakker: LIGHT, STANDARD eller TEAMS.
Afhængig af hvilken læringspakke skolen vælger, opnås adgang til læringsprodukter,
medlemsfordele, rabatter i Skakshoppen.dk, adgang til Skolernes Skakdag og meget mere.
For en aktuel oversigt over læringspakker og indhold se Skoleskak.dk/medlem.
Ved oprettelse og betaling indgår den skoleskakansvarlige, på vegne af skolen, en juridisk
bindende aftale med Dansk Skoleskak.
Leverandøren er:
DANSK SKOLESKAK
Snaregade 10A, 3. sal.
1205 København K.
CVR: 7684 3716
E: info@skoleskak.dk
T: 3049 0580
2. SKOLEMEDLEM PR. LOKATION
Et skolemedlemskab hos Dansk Skoleskak tegnes pr. lokation (matrikel). Har en skole
afdelinger fordelt på forskellige lokationer, skal skolen tegne medlemskab for hver lokation,
der tilbyder skoleskak under Dansk Skoleskak, også selvom afdelingerne deler
institutionsnummer og navn.
3. OPRETTELSE OG INDMELDELSE
På ’Mit Skoleskak’ (mit.skoleskak.dk) er det det muligt at logge ind med UNI-login, og anmode
om indmeldelse af skolen/institutionen i Dansk Skoleskak. Skakskoler mv. uden UNI-login
bedes kontakte kundeservice@skoleskak.dk for hjælp til indmeldelse.
Efter skolen har anmodet om at blive skolemedlem af Dansk Skoleskak og valgt den ønskede
læringspakke, fremsendes automatisk en kvittering til både skolen og den skoleskakansvarlige
til de e-mails, der fremgår af skolens stamblad på ’Mit Skoleskak’ (mit.skoleskak.dk).
Kvitteringen er dokumentation for aftalen, som skolen har indgået med Dansk Skoleskak.
Eksisterende skolemedlemskaber kan ikke overdrages til andre skoler eller lokationer inden

for den samme skole.
Dansk Skoleskak gennemgår anmodningen og godkender normalt indmeldelsen inden 24
timer. Når indmeldelsen er godkendt, har ansatte og elever tilknyttet skolen
medlemsrettigheder og adgang til den valgte læringspakke inkl. rabat i Skakshoppen.dk.
4. SKOLESKAKANSVARLIG OG SKOLESKAKLEDERE
På hver skole er der én skoleskakansvarlig og en eller flere skoleskakledere, der alle fremgår
af skolens stamblad på ’Mit Skoleskak’ (mit.skoleskak.dk). Den skoleskakansvarlige er ofte
den person, der, på vegne af skolen, anmoder om, at skolen bliver skolemedlem af Dansk
Skoleskak.
Den skoleskakansvarlige har særlige rettigheder, herunder at vedkommende kan tilmelde
skolen til Skolernes Skakdag, ændre læringspakken og evt. udmelde skolen.
Den skoleskakansvarlige er Dansk Skoleskaks kontaktperson på skolen, og den som vigtige
informationer og fysisk post sendes til.
Som skoleskakansvarlig skal du være opmærksom på, at du hæfter for andres uberettigede
bestillinger af tillægsprodukter eller ændringer af abonnementet, der foretages med dit
brugernavn og kodeord.
Skoleskakledere er betegnelsen for alle øvrige ansatte, som tager del i læringsaktiviteterne
med skoleskak på skolen.
5. PRISER
Prisen for medlemsskabet (skolekontingent) af Dansk Skoleskak fastsættes af skolerne hvert
år på årsmødet. Dansk Skoleskak forbeholder sig retten til at ændre priser og indhold for
læringspakkerne. For de aktuelle priser se Skoleskak.dk/medlem.
6. BETALINGSVILKÅR
Der opkræves en månedlig betaling som faktureres for 12 mdr. ad gangen. Ved indmeldelse
accepterer skolen, at medlemsskabet forlænges automatisk ved ethvert nyt skoleårs
begyndelse.
Medlemsskabet er uopsigeligt i de første 12 mdr. Et indmeldelsesgebyr opkræves sammen
med første betaling. Betalingen fremsendes til det oplyste EAN-nr. eller som faktura, hvis EANnr. ikke haves.
Ved forsinket betaling er Dansk Skoleskak berettiget til at opkræve rykkergebyrer på 100 kr.
pr. rykker samt renter efter gældende dansk lov. Ønskes ændring af betalingsperiode,
betalingsmetode eller er der spørgsmål kontakt venligst kundeservice@skoleskak.dk.
7. ÆNDRING I MEDLEMSKAB ELLER LÆRINGSPAKKE
Det er den skoleskakansvarlige der har rettigheder til at udmelde skolen eller ændre
læringspakke-niveauet.
Alle ændringer sker via ’Mit Skoleskak’ (mit.skoleskak.dk). Opgradering til en større
læringspakke træder i kraft med det samme anmodningen er godkendt.

Nedgradering eller opsigelse af medlemsskabet skal ske med følgende varsel: Løbende
måned + 30 dage. Ønskes medlemskabet fx opsagt med virkning pr. 31/7, skal opsigelsen
således ske senest d. 30/6.
Er der udfordringer med at ændre medlemskab og læringspakke kontakt
kundeservice@skoleskak.dk.
8. REKLAMATIONSRET
Reklamationer meddeles til support@skoleskak.dk. Dansk Skoleskak har til enhver tid ret til at
afhjælpe manglen ved forlængelse af medlemsskabet frem for evt. tilbagebetaling.
9. OPSIGELSE
Ved opsigelse af medlemskabet modtager skolen og den skoleskakansvarlige en bekræftelse
per e-mail. Modtager skolen og den skoleskakansvarlige ikke en bekræftelse på opsigelsen,
kan medlemskabet ikke anses som opsagt, og I bedes kontakte kundeservice@skoleskak.dk.
Ved opsigelse af medlemskabet, stopper den automatiske fornyelse.
På ’Mit Skoleskak’ (mit.skoleskak.dk) kan den skoleskakansvarlige anmode om indmeldelse
igen. Vi byder meget gerne tidligere medlemmer velkommen tilbage.
10. FORTRYDELSE
Der er en fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten bortfalder dog, når en vare eller
ydelse, der er inkluderet i medlemskab eller læringspakken tages i brug fx af en ansat / elev
eller hvis Dansk Skoleskak fx har afsendt Magasinet Skoleskak til skolen. Er der sket
anvendelse, er skolen forpligtet til at betale det fulde beløb for det/de valgte produkter.
11. BRUGSRET
Skolen opnår gennem medlemskabet og den valgte læringspakke en uoverdragelig ikkeeksklusiv brugsret til at se og anvende indholdet og services i perioden.
Medlemskabet må alene anvendes af ansatte og elever tilknyttet skolen. Det er ikke tilladt at
benytte medlemskabet til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge. Enhver form
for kopiering eller offentliggørelse af indhold til personer ud over skolemedlemmets ansatte og
elever er forbudt.
Et skolemedlem har ingen rettigheder til kommercielt brug, salg, videresalg, eksemplar
fremstilling, distribution, promovering af indhold eller anden form for videredistribution af
indholdet, på nogen måde. Enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug
af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retsligt af Dansk Skoleskak.
12. OPHAVSRET
Dansk Skoleskaks medlemsskab og læringspakker må ikke benyttes på anden måde, end det
er tiltænkt, herunder må brugernavn og password ikke overdrages til tredjemand, der må ikke
ske omgåelse af tekniske mekanismer, som er implementeret for at beskytte indholdet mod
rettighedskrænkelser, herunder kopiering/reproduktion/distribution eller benyttelse af tjenesten
i strid med gældende ret og lov.

Dansk Skoleskak kan til enhver tid lukke for adgang til en læringspakke, såfremt der er grund
til at tro, at indholdet misbruges. Se også Dansk Skoleskaks vedtægter på Skoleskak.dk/regler
.
Ved indmeldelse accepteres at rettighedshaver kan gøre sin ret gældende – herunder
nedlægge forbud og kræve erstatning for eventuelle krænkelser - direkte over for skolen.
13. VEDLIGEHOLD OG ÆNDRINGER
Dansk Skoleskak har ret til løbende og uden forudgående varsel at ændre på indhold og
funktionalitet. Dansk Skoleskak vedligeholder og udvikler løbende indhold og funktionalitet i
det omfang og tempo, som findes nødvendigt.
14. COPYRIGHT
Dansk Skoleskak er indehaver af copyright på alt Dansk Skoleskaks læringsmateriale
herunder logoer, billeder, produktnavne, titler, maskotten DUFFY! samt andre kendetegn ved
hjemmesider, læringsmaterialer og lign., der kun måanvendes af andre efter udtrykkelig
skriftlig tilladelse fra Dansk Skoleskak. Hel eller delvis reference eller gengivelse af materiale
med copyright fra Dansk Skoleskak må kun finde sted efter udtrykkelig skriftlig tilladelse fra
Dansk Skoleskak. Al tekst og andet indhold, herunder også programkode er beskyttet af Lov
om Ophavsret.
Det skal endvidere præciseres, at alt læringsmateriale herunder materiale liggende på Dansk
Skoleskaks forskellige hjemmesider er beskyttet af Lov om Ophavsret. Enhver overtrædelse
vil blive forfulgt gennem civilt søgsmål.
15. ERSTATNING, ANSVARSFRASKRIVELSE OG SKADESLØSHOLDELSE
Dansk Skoleskak er i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader, direkte eller indirekte tab herunder men ikke begrænset til tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at indhold og
services ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder
bort eller misligholdes eller lignende som følge af brugen af indholdet.
Dansk Skoleskaks erstatningsansvar begrænser sig i enhver henseende til det af
skolemedlemmet betalte medlemskab medmindre andet følger af dansk rets almindelige
regler.
16. FORCE MAJEURE
Dansk Skoleskak er ikke forpligtet til at betale erstatning eller foretage forlængelse af et
medlemskab og læringspakke, hvis grunden skyldes forhold udenfor Dansk Skoleskaks
kontrol herunder, men ikke begrænset til fejl eller manglende levering fra underleverandører,
lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout herunder også strejke og
lockout blandt Dansk Skoleskaks egne medarbejdere.
17. ÆNDRING AF VILKÅR
Dansk Skoleskak kan med én måneds varsel ændre vilkårene til denne aftale eller indføre
regler, vilkår eller betingelser for brug af medlemskabet. Den skoleskakansvarlige informeres
herom via den e-mail, som blev oplyst ved tilmeldingen samt på Skoleskak.dk. Ved
uvæsentlige ændringer informeres alene herom på Skoleskak.dk.

Ændringer som skyldes forhold uden for Dansk Skoleskaks kontrol, herunder ændring af
tredjemands rettigheder eller lignende, vil kunne blive gennemført så hurtigt det kræves og
med forkortet varsel. Fortsat brug af medlemskab og læringspakke efter vilkårsændringer vil
blive set som accept af de ændrede vilkår fra skolemedlemmets side.

Senest opdateret 12-06-2020 med nye navne for samme indhold: 'MAGASINET SKOLESKAK'
erstatter 'Skoleskakbladet', 'LIGHT' erstatter 'Starter', 'STANDARD' erstatter 'Plus' og 'TEAMS'
erstatter 'PRO'.

