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1. Kontrakt
1.1 Anvendelsesområde, kontraktparter og kunde
Disse standardvilkår anvendes på kontrakter mellem Forenom ApS 
eller selskaber, der helt eller delvist ejes heraf (herefter Forenom) og 
Kunden, reservation af indkvarteringsrelaterede ydelser eller anden 
indkvarteringsrelateret service fra Kunden til Forenom og Forenoms 
levering af sådanne ydelser til Kunden.

Kontraktparterne, Kunden og Forenom, har indgået aftale om ydelser-
ne nævnt ovenfor. I tillæg til disse standardvilkår gælder respektive 
vilkår for hver enkelt kategori af indkvartering, som er i kraft på 
tidspunktet for reservationen foretaget af Kunden.

Gæst udgør Kunden personligt eller en fysisk person i Kundens 
interessesfære eller på anden måde specifikt angivet af Kunden. 
Gæsten er berettiget til at anvende indkvarteringsenheden, der 
drives af Forenom og de serviceydelser, som Kunden har bestilt fra 
Forenom i overensstemmelse med indkvarteringskontrakten, disse 
standardvilkår samt de gældende standardvilkår, der anvendes 
på den specifikke kategori af indkvartering samt gældende dansk 
lovgivning.

1.2 Kundens ansvar og pligt til at informere Kunden om indholdet af 
indkvarteringskontrakten
Uanset hvem der bruger indkvarteringsydelserne, er Kunden ansvar-
lig for opfyldelsen af alle kontraktlige forpligtelser. Kunden skal sikre 
sig at gæsten, der bruger indkvarteringsmuligheden er informeret 
om alle regler, bestemmelser og forpligtelser som er gældende for 
brugen af indkvarteringsenheden. Ultimativt er den person som 
underskriver indkvarteringskontrakten ansvarlig for de kontraktlige 
forpligtelsers overholdelse.

Før kontraktperioden påbegynder og før personen eller personerne, 
som anvender indkvarteringsservicen ændres, skal Kunden straks 
give Forenom skriftlig meddelelse herom med samtidig angivelse af 
hans/hendes/deres personlige oplysninger samt kontaktoplysninger, 
herunder cpr.nr. og telefonnummer.

1.3 Kontraktperiode
En reservation foretaget af Kunden er bindende for begge parter 
efter Kunden har bekræftet reservationen og betalt depositummet 
angivet i pkt. 2.2. 

Før reservationen bliver bindende for begge parter er Forenom dog 
berettiget til at bede Kunden om at betale et reservationsgebyr, 
foretage en forudbetaling eller til at underskrive indkvarterings-
kontrakten. Der betales ikke rente af reservationsgebyret eller 
forudbetalingen. Indkvarteringskontrakten er i kraft indtil den opsiges 
eller i en på forhånd aftalt periode.

En kontrakt der ikke er tidsbegrænset er gældende indtil en af 
parterne opsiger den med behørigt varsel. Minimumsbetalingen 
udgår to gange betalingen i den valgte opsigelsesperiode. Opsigel-
sesperioden er syv dage, 14 dage, 30 dage, en kalendermåned eller 
to kalendermåneder. Opsigelse skal afgives skriftligt. I tilfælde af 
at opsigelsesperioden er aftalt til en eller to måneder påbegynder 
opsigelsesperioden fra den sidste dag i den måned, hvor opsigelsen 
er modtaget af den anden kontraktpart, hvorimod ved opsigelsespe-
rioder aftalt i henhold til antal dage påbegynder opsigelsesperioden 
straks efter modtagelsen.

Indkvarteringskontrakten ophører ikke før alle kontraktlige forplig-
telser er blevet opfyldt, og alle nøgler til indkvarteringsenheden er 
afleveret til Forenom. Forenom er herudover berettiget til at få dækket 
enhver udgift/omkostning som følge af, at Kunden misligholder sine 
forpligtelser i henhold til kontrakten. 

2. Betalinger
2.1 Ansvar
Efter en bindende indkvarteringskontrakt er underskrevet, er Kunden 
forpligtet til at betale gebyrerne angivet i indkvarteringskontrakten 
i henhold til betalingsbetingelserne i indkvarteringskontrakten. 
Betaling skal ske på forfaldstidspunktet angivet i kontrakten. I øvrigt 
påhviler ansvaret/forpligtelsen til nævnte betaling den i pkt.1.2 
angivne.

2.2 Depositum
Når Kunden laver en reservation opkræver Forenom et depositum, 
idet størrelsen heraf afhænger af Kunden, indkvarteringsenheden 
og kontrakten. Alternativt er Forenom berettiget til at opkræve et 
reservationsgebyr, som vil tjene som depositum. Depositum vil blive 
refunderet, når alle kontraktlige forpligtelser er opfyldt, alle skader 
er repareret eller erstattet, slutrengøring er udført og nøgler er 
afleveret. Når samtlige fornævnte forpligtelser er opfyldt, og Kunden 
har sendt sine bankoplysninger til Forenom, vil depositum blive refun-
deret indenfor to uger fra kontraktens ophør til Kundens bankkonto. 
Depositum forrentes ikke. Forenom er berettiget til at anvende depo-
situm til helt eller delvist at dække Kundens betalingsforpligtelser til 
at reparere skader i indkvarteringsenheden, til rengøring af denne 
samt til bortfjernelse af genstande eller lignende udgifter og dertil 
relaterede administrationsomkostninger.

2.3 Forsinket betaling
Forenom er berettiget til at opkræve 16% morarente for forsinkede 
betalinger fra forfaldsdagen. For Kunder, der er forbrugere forrentes 
manglende betalinger i henhold til Renteloven. Et håndteringsge-
byr på DKK 40 opkræves i forbindelse med betalingsanmodning. I 
tilknytning hertil er Forenom berettiget til at opkræve rimelige udgifter 
forbundet med inddrivelse af manglende betalinger. Betalinger 
foretaget af Kunden vil først blive brugt til at nedskrive krav på mora-
rente, hvorefter hovedstolen nedskrives. Hvis Kunden ikke opfylder 
forpligtelsen til at betale morarente vil kravet blive modregnet i 
depositum.

Hvis Kunden ikke betaler forfaldne betalinger på trods af betalingsan-
modninger vil alle andre betalinger i henhold til indkvarteringskont-
rakten forfalde til betaling omgående.

2.4 Prisændringer 
Efter kontrakten er underskrevet er Forenom berettiget til at øge 
prisen for indkvarteringen med følgende begrundelser:
a.Ændringer i lovgivningen, som har betydning for prisen for 
indkvartering.
b.Beslutninger fra myndigheder som har betydning for prisen på 
indkvartering.
c.Generelle prisstigninger.

Kunden informeres skriftligt vedrørende prisændringer. Prisstigninger 
træder i kraft den 1. i måneden efter, at Kunden har fået besked om 
ændringen. Kunden skal anses for at have fået besked om prisæn-
dringer senest syv dage fra datoen for underretning herom blev sendt 
til adressen, der er angivet i henhold til i pkt. 3.5 nedenfor.

3. Indkvartering
3.1 Pligt til at give underretning
Gæsten skal senest ved ankomst give korrekt rejseinformation som 
foreskrevet i lovgivningen eller anden form for personlig information, 
som Forenom behøver af hensyn til sin administration, såfremt 
førnævnte information ikke er givet tidligere. Gæsten skal vise iden-
titetspapirer på forlangende. Hvis Gæsten afviser eller undlader at 
opgive personlig information eller vise identitetspapirer, er Forenom 
berettiget til ikke at overgive nøglerne til indkvarteringsenheden til 
Gæsten. Uanset dette er Kunden stadig forpligtet til at opfylde sine 
kontraktlige forpligtelser.

3.2 Ansvar, når der overnattes i indkvarteringsenheden
Indkvarteringsenheden må bruges til sædvanlig brug/beboelse og 
overnatning. Enheden eller en del heraf må ikke overdrages til andre 
(fremleje), medmindre dette er aftalt skriftligt forud med Forenom.

a. Gæsten er forpligtet til at behandle enheden og alt inventar deri 
forsvarligt og respektfuldt og til at bruge indkvarteringsenheden og 
inventar deri til det forudsatte brug.

b.Det er i strid med vilkårene at optræde forstyrrende i indkvarterin-
gsenheden eller bebyggelsen i øvrigt, herunder for enhver, der bor i 
nærheden heraf. Gæsterne skal så længe de benytter indkvarte-
ringsenheden overholde husordenen, regler og regulativer udstedt 
af myndighederne samt følge gældende lovgivning. Husordenen 
for hver indkvarteringsenhed er tilgængelig på Forenoms kontor, 
på firmaets hjemmeside og gøres tilgængelig af kundeservice på 
forespørgsel herom.

c.Rygning, udsendelse af stærke lugte der kan forårsage ubehag for 
den næste beboer, brug af rusmidler og enhver kriminel aktivitet er 
forbudt i indkvarteringsenheden og øvrige gæstefaciliteter.

d.Kopiering af nøgler er ikke tilladt.

e.Kæledyr er ikke tilladt uden Forenoms forudgående skriftlige 
tilladelse. I nogen enheder er dyr tilladt, hvis gæsterne betaler et 
kæledyrsgebyr angivet i serviceprislisten.
Gæsterne skal også sikre, at
-indkvarteringsenheden og delte gæstefaciliteter er pæne, renlige 
og ryddelige,
-al affald fjernes hurtigst muligt og placeres i de affaldssbeholdere, 
der er stillet til rådighed,
-lys og elektriske apparater og vandhaner er slukket, før man går ud 
eller går i seng,
-døre er låst og vinduer er lukket i indkvarteringsenheden forlades,
-nøgler eller dørkoder ikke overgives til tredjemand eller mistes,
-der ikke udføres reparationer eller ændringer i indkvarteringsen-
heden.

Misligholdelse af en eller flere af ovennævnte bestemmelser udgør 
en væsentlig misligholdelse af indkvarteringskontrakten, og Gæsten 
kan i givet fald blive fjernet fra enheden omgående. I sådanne 
tilfælde er Kunden og/eller Gæsten ikke berettiget til at få refunderet 
nogen del af kontraktprisen eller medtage anden kompensation, idet 
Kunden og/eller Gæsten modsat er forpligtet til at betale de resteren-
de kontraktuelle ydelser/betalinger på anfordring.

3.3 Personlige ejendele
Forenom er ikke ansvarlig for ejendele, der efterlades i indkvartering-
senheden eller i øvrige faciliteter.

3.4 Forenoms adgang til indkvarteringsenheden
Gæsterne er forpligtede til at lade Forenoms repræsentant få adgang 
til indkvarteringsenheden for at inspicere tilstanden af indkvarterin-
gsenheden og for at overvåge eventuelle vedligeholdelsesarbejder. 
Om nødvendigt er Forenoms repræsentant eller tredjemand, så som 
f.eks. ejeren af lejligheden eller en autoriseret repræsentant beretti-
get til at få adgang til indkvarteringsenheden for at inspicere og for 
at markedsføre lejligheden, uden Gæstens accept. Hvis Kunden har 
bedt Forenom om at udføre serviceydelser, som kræver et besøg i 
indkvarteringsenheden, er det ikke sikkert, at det er muligt at give 
underretning til Gæsten forud for besøget.

3.5 Underretning relateret til kontrakten
Når der foretages en bestilling, er Kunden forpligtet til at opgive en 
adresse, der kan bruges til pligtmæssige reklamationer vedrørende 
kontrakten. Så længe indkvarteringskontrakten er gældende og i 
kraft, er Forenom berettiget til at sende kundeservicemeddelelser til 
Kunden og gæsten, der bor i indkvarteringsenheden, herunder på-
mindelser om kontraktlige deadlines, idet underretning herom gerne 
må sende pr. email og sms. Kunden er berettiget til at afvise levering 
af sådanne underretninger.



4. Kundens ansvar
4.1 Ansvar for skade og uro
Kunden skal kompensere/erstatte Forenom fuldstændigt for enhver 
skade eller forstyrrelse, som forårsages af Kunden, Gæsten eller en 
person der tager ophold i eller besøger indkvarteringsenheden med 
enten Kundens eller Gæstens tilladelse, hvad enten sådan skade 
eller forstyrrelse er sket med fortsæt eller på grund af uagtsomhed 
og uanset relateret til enheden som sådan, herunder møbler eller 
anden ejendom inkluderet i enheden eller andre faciliteter, som 
står til rådigheden for Gæsten eller tredje parter og deres ejendom. 
På samme vis skal kompenseres/erstattes for forlagte, manglende 
ejendele/inventar eller udgifter, der forårsages som følge af ekstra 
og usædvanlig rengøring. Hvis kæledyr, der holdes i lejligheden, 
forårsager nogen skade eller forstyrrelse, er Kunden ansvarlig for 
at kompensere for sådanne skader uanset, at Kunden har betalt 
kæledyrsgebyret specificeret i pkt. 3.2.

Ansvarsbegrænsning

For at begrænse sit ansvar er Kunden berettiget til at angive en 
specifik grænse for hans/hendes ansvar i henhold til kontrakten. En 
sådan grænse er betinget af, at Kunden indbetaler et nærmære aftalt 
beløb i overensstemmelse med en separat aftale mellem Gæsten og 
Forenom, hvilken aftale også fastsætter Kundens maximale ansvar 
(ansvarsbegrænsning). Ansvarsbegrænsningen gælder imidlertid 
ikke følgende:

-Ansvar overfor tredje parter eller deres ejendom.
-Skader forårsaget af eller på fejlplaceret/malplaceret løsøre. 
-Skade eller forstyrrelser forårsaget forsætligt eller uagtsomt (groft 
eller simpelt) eller grundet en væsentlig misligholdelse af forpligtel-
serne relateret til brugen af indkvarteringsenheden.

Fritagelse for ansvar

Kunden er fritaget for ansvar hvis parten, der forårsager skaden, 
kompenserer/erstatter Forenom fuldt ud.

Pligt til at give besked til Forenom om skader:
Kunden er forpligtet til at informere Forenom omgående om enhver 
skade, der opstår i indkvarteringsenheden. Hvis skaden eller mang-
len ikke er begrænset til inventar skal vedligeholdelsesfirmaet, der 
servicerer enheden også underrettes herom straks, skaden opstår. 
Manglende underretning vil medfører, at Kunden er ansvarlig for den 
pågældende skade.

4.2 Usædvanligt forbrug
I det omfang der forbruges mere vand, elektricitet, varme eller data 
over internettet eller anden tilsvarende forsyning end sædvanligt 
normal forbrug, er Kunden forpligtet til kompensere Forenom for den 
overskydende brug. Normalforbrug er ikke markant afvigende fra 
standardhusholdningsforbrug. Forenom kan kræve, at Kunden kom-
penserer Forenom for selv mindre afvigelser, hvis disse må opfattes 
som et forsøg på at opnå egen vinding på bekostning af Forenom.

5. Forenoms ansvar
5.1 Servicebeskrivelse
Forenom er forpligtet til at sikre tilgængeligheden af den reserverede 
indkvarteringsenhed til Kunden på det aftalte tidspunkt. Forenom 
skal levere de ydelser til Kunden som aftalt. Kundens beslutning om 
ikke at benytte bestilte (tillægs-) ydelser skal ikke fritage Kunden for 
betaling herfor.

5.2 Bestemmelse om alternativ indkvartering.
I tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, hvor Forenom måtte 
være ude af stand til at levere den reserverede indkvarteringsenhed 
eller en alternativ indkvarteringsmulighed er nødvendig på grund af 
en anden ekstraordinær omstændighed, er Forenom berettiget til at 
tilbyde en anden tilsvarende eller lignende indkvarteringsenhed til 
Kunden uden yderligere omkostninger for Kunden.

5.3 Underretning om skade og udbedring heraf
Enhver underretning om mangler eller klager vedrørende inventar 
i indkvarteringsenheden eller fællesfaciliteter eller over tilstanden 
af indkvarteringsenheden, skal afgives skriftligt og uden ugrundet 
ophold og ikke senere end 24 timer efter påbegyndelsen af indkvar-
teringskontrakten.
Mangler vil blive udbedret i overensstemmelse med en procedure 
herfor angivet på Forenoms hjemmeside. Forenom er ikke forpligtet 
til at kompensere Kunden i forbindelse med klager, der er kommet for 
sent, eller såfremt, der kun er tale om en mindre forsinkelse i forhold 
til at overholde proceduren angivet på hjemmesiden.

5.4 Ansvar for skade og ansvarsbegrænsning
Hvis Kundens adgang til indkvarteringsenheden er forsinket som 
følge af en fejl udvist af Forenom, eller indkvarteringsenhedens 
tilstand er væsentligt forringet, og fejlen ikke er udbedret indenfor 
den aftalte periode/proceduren angivet på hjemmesiden, er Kunden 
berettiget til et afslag. Forenom er ikke ansvarlig for indirekte tab og/
eller følgeskader. 

Kunden er ikke berettiget til kompensation, hvis Forenom er i stand til 
at bevise, at fejlen eller forsinkelsen eller forsinkelsen var forårsaget 
af force majeure som angivet i pkt. 5.5 eller som følge af et påkrav 
eller forbud fra offentlige myndigheder som angivet i pkt. 5.6.
Forenoms ansvar er begrænset til det totale beløb af Kundens beta-
linger på det tidspunkt, hvor fejlen er observeret/konstateret.

5.5 Force majeure
Følgende anses som force majeure: Vandskade, uheld, brand, strejke, 
naturkatastrofer, forstyrrelser i energiforsyningen, strømnedbrud, 
vand- og kloakproblemer, opvarmningsproblemer, internetforbin-
delsesproblemer, reparationer, servicearbejder og andre lignende 
arbejde udført af tredjemand. Force majeure som har indflydelse på 
en partner til Forenom skal i denne sammenhæng anses for at fritage 
Forenom for ansvar.

5.6 Krav og forbud fra offentlige myndigheder
Hvis Forenom ikke kan levere en bekræftet indkvartering til Kunden 
eller aflyser indkvarteringskontrakten ensidigt som følge af et påbud 
eller forbud relateret til Kunden eller Gæsten og som er håndhævet 
af myndighederne, er Forenom berettiget til at opkræve et rimeligt 
afbestillingsgebyr hos Kunden på minimum DKK 2.000.

6. Ophævelse af indkvarteringskontrakten
6.1 Forenoms ret til at hæve kontrakten.
Forenom er berettiget til at hæve indkvarteringskontrakten, hvis det 
viser sig, at Kunden eller gæsten er i væsentlig misligholdelse af 
kontrakten. Kontrakten skal bringes til ophør omgående, når der er 
givet underretning om ophævelsen eller på et senere tidspunkt som 
anvist af Forenom. Efter kontraktens ophævelse, skal denne kontrakt 
fortsat kunne bruges som reference ved udregning af de hændelser, 
der berettiger til kompensation/erstatning.

Forenom er berettiget til at ophæve kontrakten med omgående 
virkning på baggrund af følgende:
-Betalingsmisligholdelse.
-Kunden eller en tredjepart, som har erklæret at ville betale omkos-

tningerne for indkvartering er taget under konkursbehandling eller på 
anden vis ude af stand til at overholde sine kontraktlige forpligtelser, 
eller hvis 
-Kundens økonomiske forhold eller tredjepartens økonomiske forhold 
i øvrigt er blevet væsentligt forringet,
-Kunden måtte afvise at betale forhåndsbetaling eller supplerende 
depot opkrævet af Forenom,
-ved overladelse af brugsretten til indkvarteringsenheden til tredje-
mand uden Forenoms accept,
-ved Kundens eller en tredjeparts forstyrrelser/uro,
-hvis Kunden eller tredjeparten beskadiger indkvarteringsenheden 
eller andre faciliteter, der er stillet til rådighed,
-manglende overholdelse af husordenen eller af myndighedsfors-
krifter, 
-hvis Kunden eller tredjeparten indlader sig i kriminel aktivitet inde 
i indkvarteringsenheden, eller andre faciliteter, der er stillet til 
rådighed,
-brug af indkvarteringsenheden til formål som er væsentligt 
forskellige fra sædvanlige beboelses- og indkvarteringsformål, eller 
hvis Kunden eller tredjeparten vedvarende lader uvedkommende 
tredjemand, der ikke er (navngivne) gæster i lejligheden tage ophold i 
indkvarteringsenheden.

6.2 Kundens ret til at hæve kontrakten

Kunden er berettiget til at hæve indkvarteringskontrakten, hvis 
Forenom er i væsentlig misligholdelse med sine kontraktlige forplig-
telser. Kontrakten skal hæves skriftligt, og parterne skal være enige 
om fremgangsmåden for ophævelsen.

Kunden er berettiget til bringe indkvarteringskontrakten til ophør, hvis 
Forenom undlader at udbedre en fejl eller ved en forsinkelse, som er 
af væsentlig betydning for Kunden. Kontrakten skal hæves skriftligt, 
og parterne skal være enige om fremgangsmåden for ophævelsen.

7. Delvis ugyldighed af kontrakten
Hvis dele af kontrakten bliver erklæret ugyldig som følge af ændrin-
ger i lovgivningen eller regulativer, der håndhæves af myndighederne 
eller for andre lignende grunde skal den resterende del af kontrakten 
fortsætte med at være gældende og i kraft mellem parterne.

8. Værneting og lovvalg
For så vidt angår tvister mellem parterne som følge af denne kontrakt, 
indkvarteringskontrakten eller vilkårene, der anvendes på hver speci-
fik kategori af indkvartering, anvendes dansk ret. Alle tvister mellem 
parterne skal afgøres ved Byretten i København.


