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Winfinans.NET -Betingelser for 
anvendelse  

Vilkår for anvendelse af Winfinans.NET.  
Lej et regnskab – med 14 dages fortrydelsesret. Ved benyttelse af fortrydelsesret, skal dette ligeledes ske 

skriftligt, inden fortrydelsesperiodens udgang.  

Abonnementets varighed  
Abonnementet træder i kraft umiddelbart efter købet. Abonnementet løber herefter 6 måneder ad gangen. 

Hvis abonnementet ikke opsiges skriftligt, senest 1 måned før udløb af en faktureringsperiode, betragtes 

det som en forlængelse af abonnementsaftalen med 6 måneder.  

Fakturering  
Der faktureres forud for 6 måneder. Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato. Betales 

abonnementet ikke rettidigt, sendes rykkerskrivelse med gebyr på kr.100,-. Såfremt abonnementet fortsat 

ikke betales inden 10 arbejdsdage efter rykkerskrivelsens afsendelse, vil adgangen til kundens 

Winfinans.NET brugerkonto blive spærret. Faktura fremsendes til den, af kunden, oplyste e-mailadresse. 

Ved ændring af denne e-mailadresse, er det kundens ansvar at orientere Winfinans ApS’ bogholderi.  

Genåbning efter spærring  
Genåbning efter spærring koster kr. 250,- ekskl. moms, hvis genåbning sker indenfor 2 måneder efter 

spærringen. Herefter betales tillige for den tid, der anvendes til genåbningen.  

Abonnementets omfang  
Abonnementets omfang styres af den enkelte kunde, i programmets tilslutningsfunktioner. Det til enhver 

tid værende omfang, af tilmeldte funktioner og regnskaber kan ses af brugeren i programmet. Enhver 

brugeradgang, med dertilhørende brugernavn og adgangskode er personligt, og må ikke overdrages til 

anden part. Winfinans Handel og Winfinans Regnskab inkluderer 3 regnskaber, der alle skal kunne henføres 

til samme ejer. Yderligere regnskaber kan tilkøbes på lignende vilkår.  

Aftalens ophør  
Hvis den første faktura ikke betales efter påkrav/rykning, lukkes adgang. Dette betragtes dog ikke som en 

opsigelse. Aftalen skal opsiges skriftligt, senest en måned før en fakturerings/abonnements-periodes udløb. 

Aftalen kan ikke opsiges for en allerede tegnet abonnementsperiode. Der skal opsiges direkte til 

bogholderi@winfinans.dk Der kan således ikke opsiges via kontaktformular på hjemmesiden, eller på 

telefonsvaren. Opsigelsen er først gyldig når kunden har modtaget bekræftelse herpå. Ved abonnementets 

ophør vil der blive lukket for adgang til data. Det er derfor kundens eget ansvar, at sørge for diverse 

udskrifter til brug for dokumentation ved afslutning af årsregnskab, samt for tidligere år.  

Der er mulighed for at forlænge aftalen med en arkivløsning. Winfinans opbevarer data i 5 år efter aftalens 

ophør. Det vil koste et gebyr at få adgang til data efter aftalens ophør.  

mailto:bogholderi@winfinans.dk
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Nyheder om Winfinans via e-mail  
Ved accept af disse betingelser gives tilladelse til, at Winfinans kan sende e-mails i henhold til det 

oprettede kundeforhold, og nyhedsbreve via e-mail til den e-mail adresse der er opgivet ved 

brugeroprettelsen. Tilladelsen til fremsendelse af nyhedsbreve, kan til enhver tid inddrages ved at sende en 

e-mail herom, til winfinans@winfinans.dk.  

Driftsstabilitet  
Winfinans ApS er ikke ansvarlig for tekniske problemer, som ligger uden for Winfinans ApS' 

påvirkningsområde. Winfinans ApS må for at opnå den bedst mulige service, periodisk udbygge og/eller 

udskifte teknisk anlæg og software mv. I den forbindelse har Winfinans ApS ret til, efter rimeligt varsel, at 

foretage kortvarige afbrydelser. Afbrydelser vil blive tilstræbt gennemført udenfor normal kontortid. Der 

henvises i øvrigt til driftserklæringen.  

Ejendomsret til produktet og applikationen  
Produktet og applikationen er ophavsretligt beskyttet og tilhører alene Winfinans ApS.  

Ejendomsret til data  
Kunden ejer sine data i systemet. Ophører en aftale som følge af en abonnementsopsigelse, er det kundens 

ansvar at udskrive data til arkivformål, eller anmode Winfinans ApS om at eksportere data efter aftale, 

inden abonnementet ophører. Hvis abonnementet ophører som følge af misligholdelse, kan kunden mod 

betaling af eventuelt skyldigt beløb, på bestillingstidspunktet og medgået tid til Winfinans ApS, få sine data 

udleveret. Anmodning om dette skal senest fremsættes 3 måneder efter at adgangen til systemet er lukket. 

Data vil efter denne tidsfrist blive slettet.  

Ved konkurs/ dødsbo kan data ligeledes udleveres mod gebyr.  

Registrering  
Af hensyn til produktforbedringer, fejlsøgning samt tegn på misbrug af Winfinans.net brugerkonti, 

registreres en række almindeligt tilgængelige informationer ved starten af hver Winfinans.net session.  

Ændringer i produktet/applikationen  
Winfinans ApS frigiver med mellemrum nye versioner af programmet, og forbeholder sig ret til løbende at 

foretage opdateringer og forbedringer til applikationen.  

Prisstigninger  
Der reguleres fast i prisen hvert andet år med en indeksregulering, dog rundet op eller ned i hele 10 kr. 

Denne regulering vil ske i januar måned, i lige år, fra 1. januar 2018. Indeksreguleringer varsles ikke 

yderligere. 

 Winfinans ApS skal varsle en anden eventuel prisstigning, med mindst 6 måneders varsel.  

Virksomheder med store mængder data  
Hvis den lejede databases størrelse overstiger 5 GB, kan Winfinans ApS anvise en anden placering af data, 

der kan understøtte store databaser.  



 

 Winfinans 

Side 3 af 4 

(Det vil normalt kun ske når virksomheden anvender Winfinans.NET til opbevaring af meget store mængder 

dokumenter. Almindelige regnskabsdata og bilag vil kun fylde mere i større virksomheder). 

Der opkræves et gebyr for datamængder over 3 GB pr. database.  

Tekniske fejl  
I tilfælde af tekniske problemerne, med det til denne ydelse anvendte tekniske udstyr, som Winfinans ApS 

har ansvar for – f.eks. strømsvigt eller andre unormale forhold – vil en reparation blive udført hurtigst 

muligt. Ved anvendelse af applikationen påtager Winfinans ApS sig intet ansvar for forsinkelser, fejl eller 

mangler som følge af svigt eller fejl på modemudstyr, ADSL-forbindelser, linjer, installationer mv. 

henhørende under de offentlige eller private telefonselskaber.  

Kundens ansvar  
Kunden er forpligtet til at opbevare og anvende brugernavn og password sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og 

er ansvarlig for 3. mands uautoriserede indtrængen, hvis der fra kundens side forekommer en 

sikkerhedsbrist.  

For administratorbrugerens vedkommende, forpligter kunden sig til at vedligeholde registrering og af-

registrering af øvrige brugere i kundens Winfinans.net opsætning. Findes under ”Min side”. 

Winfinans ApS' ansvar  
Winfinans ApS påtager sig intet ansvar for de data, som kunden indtaster i systemet. Winfinans ApS er 

ansvarlig, efter dansk rets almindelige regler, for tab der skyldes fejl eller forsømmelse hos denne, men er 

ikke ansvarlig for de fejl, som der kan være i den til rådighed stillede applikation. Winfinans ApS er ikke 

ansvarlig for indirekte tab, herunder for tabt avance eller tab af goodwill. Winfinans ApS er ikke ansvarlig 

for tab, der skyldes force majeure, hvorunder hører ekstraordinære myndighedsforanstaltninger, krig, 

oprør, sabotage, naturkatastrofer, strejker, lockout, boykot eller blokade.   

Winfinans ApS' samlede erstatningspligt i et kalenderår, uanset årsag (herunder uagtsomhed), som måtte 

opstå i forbindelse med denne aftale, er begrænset til den samlede betaling for anvendelse af 

Winfinans.NET i løbet af det pågældende år.  

Databeskyttelse  
I henhold til EU Persondataforordningen 2016/679 af 27. april 2016 henledes opmærksomheden på at du 

har rollen som Dataansvarlig og Winfinans ApS indtager rollen som Databehandler og Winfinans ApS' 

underleverandører rollen som Underdatabehandler. Benyttes Winfinans ApS' produkter på en måde som 

hører ind under Persondataforordningen, er det dit ansvar som Dataansvarlig at foranledige en indgåelse af 

en Databehandleraftale, som dokumenterer hvilke data der håndteres og hvordan. 

Se mere om GDPR under øvrigt på www.winfinans.dk   eller følg link: http://www.winfinans.dk/misc/betingelser 

Tavshedspligt  
Winfinans ApS har tavshedspligt om alle informationer, som Winfinans ApS måtte komme i besiddelse af 

om kunden. Winfinans ApS skal sikre, at modtagne oplysninger ikke videregives, eller anvendes til andre 

formål end de der følger det aftalte.  

http://www.winfinans.dk/
http://www.winfinans.dk/misc/betingelser
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Tvister  
Enhver uenighed eller tvist, der udspringer af aftalen, skal afgøres ved Retten i Roskilde og ved dansk 

lovvalg.  

Revideret maj 2018 

 


