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BETINGELSER
FOR BRUG AF VAREFAKTA PÅ VARER

Firma: (i det følgende kaldet "Kunden")

VAREFAKTAS FORMÅL
Varefaktas formål er at “virke for frivillig anvendelse af oplysende mærkning af brugsegnede
varer eller tjenesteydelser til forbrugerne. Mærkningen skal bestå i deklaration af indhold
og/eller egenskaber eller lignende”.
Varefakta arbejder således for at forbrugerne gives nødvendige, tilstrækkelige og
kontrollerede oplysninger, der er lette at sammenligne, så forbrugerne er i stand til selv at
vælge den vare, der svarer til krav, behov og økonomiske muligheder.

VAREFAKTAS VARE- OG FÆLLESMÆRKER
Varefaktas vare- og fællesmærker kendetegner således frivillige,
oplysende og kontrollerede varedeklarationer, der er godkendt af
Varefakta.
Varefakta, er et registreret vare- og fællesmærke ved dansk
fællesmærkeregistrering FR 1973 00016, EU varemærke registrering
nr. 009124934 og nr. 002709038 samt Norsk fællesmærke registrering
nr. 292735.

MÆRKNINGSTILLADELSE
Tilladelse til at benytte Varefaktas vare- og fællesmærker gives i henhold til indgået
samarbejdsaftale, Varefakta-forskrifterne for de forskellige varetyper og til nærværende
Betingelser for brug af VAREFAKTA på varer.

PRØVNING/ANALYSE FØR MÆRKNING
Inden mærkningstilladelse gives, kan Varefakta lade foretage prøvning/analyse af den vare,
der ønskes forsynet med VAREFAKTA.
Regler for og omfanget af prøvningen/analysen fastsættes af Varefakta.
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Omkostning ved prøveudtagning og prøvning/analyse afholdes af Kunden, uanset om der
opnås mærkningstilladelse eller ej.

FORRETNINGSGANG VED GODKENDELSE AF VAREFAKTA
Forretningsgangen og parternes forpligtelser ved Varefaktas arbejde med eventuelle tests
samt udfærdigelse og godkendelse af deklarationer for de forskellige varetyper er beskrevet
nærmere og reguleret i Bilag A, der er vedlagt disse generelle betingelser.

VAREFAKTAS UDFORMNING OG LAYOUT
Deklarationsfeltet skal udelukkende indeholde oplysninger, der er anført i der er anført i
udleveret og godkendt deklaration fra Varefakta.
VAREFAKTA deklarationer skal være placeret et iøjnefaldende sted, være let synlige,
letlæselige, ikke sletbare, ikke være skjult, tildækket eller opdelt ved andre
påskrifter/billeder i købsøjeblikket.
Tekst og symboler, der indgår i VAREFAKTA deklarationer, skal være i en farve, der afviger
fra baggrunden, og der skal anvendes letlæselig typestørrelse.
Vare- og fællesmærket skal placeres i deklarationsfeltet og være så stort, at ordene
VAREFAKTA KONTROLLERET tydeligt kan læses.
Deklarationen skal indeholde et unikt nummer, som angives af Varefakta. Nummeret
fremstår som VK XXXXX.
Det er kundens ansvar, at mærkningen følger varen uændret, selv om varen passerer
gennem flere handelsled.

STIKPRØVEKONTROL
Ca. en gang om året kan Varefakta på eget laboratorium, eksterne laboratorier eller
prøvningsinstitutter efter Varefaktas valg lade foretage stikprøvekontrol af varer med
VAREFAKTA. Prøvningen varierer alt afhængig af varetype og sikrer, at varen vedvarende er
i overensstemmelse med deklarationen.
Varefakta sørger for indkøb af varerne i detailhandlen.
Kunden forpligter sig til at indgå en aftale med Varefaktas eksterne
prøvningsinstitut/laboratorium. Omkostning til indkøb og prøvning/analyse af varer i
forbindelse med stikprøvekontrol afholdes af Kunden og betales direkte til
prøvningsinstitut/laboratorium.
Kunden betaler for alle udgifter i forbindelse med stikprøvekontrollen. Omkostninger til
forsøg på indkøb af varer, der ikke er udmeldt af Kunden, men ikke er i handlen, pålægges
Kunden.
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ABONNEMENTSAFGIFT
Kunden betaler for brug af VAREFAKTA i en abonnementsordning.
De til enhver tid gældende abonnementspriser fremgår af www.varefakta.dk
Betaling for abonnementet sker på varens indmeldelsestidspunkt forud for de resterende
måneder frem til den 1. februar. Efterfølgende betaler Kunden for alle sine indmeldte varer
den 1. februar.
Det er Kundens ansvar at udmelde varer, der ikke længere findes på markedet.
Kunden skal kunne dokumentere, at varen ikke længere er på markedet på
udmeldelsestidpunktet. Hvis den udmeldte vare på trods af ovenstående findes på markedet
vil Kunden blive pålagt at betale et beløb svarende til sædvanlig abonnementsafgift med et
tillæg på 50 % for den periode, Kunden har anvendt mærket. Ligeledes skal Kunden betale
for det arbejde, Varefakta har udført i forbindelse med den ulovlige brug. Der vil blive
faktureret på gældende timepris. De fejlagtige udmeldte varer vil blive udtaget til
stikprøvekontrol og udgifter hertil skal betales af kunden.
Abonnementet for den enkelte vare med VAREFAKTA er gældende i ét år, men forlænges
automatisk, med mindre varen udmeldes og abonnementet dermed opsiges af en af
parterne senest 6 måneder før udløbet af abonnementsperioden.
Abonnementsafgift for mærkningstilladelser, der efterfølgende opsiges af en af parterne
eller tilbagekaldes af Varefakta på grund af misbrug eller lignende, refunderes ikke.
Herudover faktureres Varefaktas ydelser som angivet i den indgåede samarbejdsaftale og i
Varefaktas standardbetingelser.

MARKEDSFØRING
Varefaktas vare- og fællesmærke kan anvendes i Kundens markedsføring. Tekster og
billeder, hvor Varefakta eller Varefaktas vare- og fællesmærke nævnes eller vises, skal
godkendes af Varefakta, inden disse anvendes i Kundens markedsføring.
Kunden kan inddrage i sin markedsføring, at varen er deklareret med VAREFAKTA, og at
oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta.
Derimod må der ikke gives indtryk af, at Varefakta godkender eller anbefaler varen eller
Kundens virksomhed som sådan eller i øvrigt indestår for den konkrete vares kvalitet,
brugbarhed eller sikkerhed.
Varefakta bibeholder på trods af ovenstående alle immaterielle rettigheder til vare- og
fællesmærket VAREFAKTA.

FORTEGNELSE OVER KUNDER
Varefakta udfærdiger en fortegnelse over Varefaktas kunder.
Kunden er indforstået med, at denne fortegnelse offentliggøres på Varefaktas hjemmeside
www.varefakta.dk, og Kunder giver med sin underskrift på disse Generelle betingelser for
brug af Varefakta sit udtrykkelige samtykke hertil.
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REVISION AF VAREFAKTA-FORSKRIFTER
Såfremt Varefakta foretager ændringer i en gældende Varefakta-forskrift, vil Varefakta, hvis
Varefakta skønner dette forsvarligt, fastsætte rimelige overgangsperioder for Kundens
gennemførelse af ændrede deklarationer og eventuel ændring af omfattede varer.
Fastsættes der ved ændring af en gældende Varefakta-forskrift en sådan overgangsperiode,
som er kortere end Kundens opsigelsesfristen efter punkt 8, er Kunden uanset varslet i
pkt.8 berettiget til at opsige abonnementet til ophør ved overgangsperiodens udløb. Dette
gælder dog ikke for deklarationer, som skal ændres som følge af ændringer i lovgivningen.

TILBAGEKALDELSE AF MÆRKNINGSTILLADELSE
I FORBINDELSE MED MISBRUG
Varefakta kan med øjeblikkelig virkning tilbagekalde en mærkningstilladelse,
•

hvis Kunden bruger Varefaktas vare- og fællesmærke på eller i forbindelse med
varer, som ikke er i overensstemmelse med den seneste udleverede og godkendte
deklaration fra Varefakta eller

•

hvis kunden benytter vare- og fællesmærket i markedsføringsøjemed stridende med
pkt. 9 eller på en måde, der i øvrigt kan være vildledende, eller

•

hvis kunden i øvrigt overtræder nærværende Betingelser for brug af VAREFAKTA
eller andre, nuværende eller senere, regler fastsat af Varefakta, som ligger til grund
for mærkningstilladelsen.

ANDEN TILBAGEKALDELSE AF MÆRKNINGSTILLADELSE
Kundens konkurs, likvidation, forretningsoverdragelse eller lignende skal straks meddeles
Varefakta. Varefakta er herefter berettiget til med øjeblikkelig virkning at tilbagekalde en
mærkningstilladelse.
Forretningsoverdragelse omfatter blandt andet også overdragelse af den bestemmende
indflydelse i et aktie- eller anpartsselskab eller anden juridisk enhed.

BRUG AF VARE- OG FÆLLESMÆRKET VED OPSIGELSE
ELLER TILBAGEKALDELSE
Hvis varer forsynet med vare- og fællesmærket er tilbagekaldt af Varefakta, skal Kunden
standse brugen af vare- og fællesmærket og af enhver reklametryksag eller
markedsføringsaktivitet, der indeholder vare- og fællesmærket eller refererer til det.
Herudover har Varefakta ret til at forlange, at Kunden straks bringer den ulovlige brug til
ophør.
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VAREFAKTA’S ERSTATNINGSANSVAR
Varefakta er som udgangspunkt erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler
herom.
Varefaktas erstatningsansvar er desuden reguleret i Varefaktas standardbetingelser.

LOVVALG OG VÆRNETING
Disse betingelser er underlagt dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed.
Tvister afgøres efter dansk ret. Eventuelle tvister mellem Varefakta og Kunden afgøres ved
Varefaktas hjemting.

LØBENDE REVISION
Nærværende betingelser revideres løbende. I det omfang Varefakta vurderer, at en revision
af betingelserne medfører væsentlige forpligtelser for kunden, vil kunden skriftligt blive
orienteret om ændringen. De gældende betingelser findes dog altid på www.varefakta.dk.
Bilag A: Forretningsgang ved godkendelse af Varefakta
Revideret maj 2018

Læst og tiltrådt af kunden
___________________, den ___________________2018.
____________________________________________________________________
Underskrift
Underskrevet af: (Navn med blokbogstaver)
____________________________________________
Firmanavn (stempel)
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BILAG A
FORRETNINGSGANG VED UDARBEJDELSE OG GODKENDELSE AF DEKLARATIONER MED
VAREFAKTA
Al kommunikation foregår som udgangspunkt direkte mellem Varefakta og Kunden. Når det
er formålstjenligt, kan Varefakta dog efter aftale med Kunden også tage kontakt direkte til
underleverandører, reklamebureauer m.fl.
Det er Kundens ansvar, at Varefakta får adgang til alle de informationer Varefakta
efterspørger. Herunder i form af oplysninger i specifikationsskemaer samt andre
supplerende oplysninger Varefakta vurderer er væsentlige for produktet.
Varefakta skal til en hver tid gøres bekendt med Kundens CVR nr samt relevante adresser.
Kunden sender udfyldt specifikationsskema med tilhørende dokumentation i form af
datablade, analyseresultater i henhold til Varefakta-forskrifterne. På baggrund heraf
udarbejder Varefakta en deklaration med VAREFAKTA.
Specifikationsskemaer findes på dansk og engelsk.
Varefakta sørger for, at oplysningerne i deklarationen med VAREFAKTA opfylder kravene i
Varefakta-forskrifterne og dermed også i national lovgivning i det land eller i de lande, der
er angivet i samarbejdsaftalen, samt i EU-lovgivning.
Deklarationen med VAREFAKTA sendes til Kunden. Kunden opsætter deklarationen i et
artwork design.
Kunden må kun foretages ændringer i oplysningerne eller i rækkefølgen af oplysningerne i
VAREFAKTA efter forudgående skriftlig aftale med Varefakta.
Varefakta skal have tilsendt korrekturen i form af et artwork i pdf format, så vidt muligt i
naturlig størrelse, af hele emballagen eller etiketten for alle varer inden trykning.
Varefakta gennemgår både teksten i deklarationen og den øvrige tekst på
emballagen/etiketten og rådgiver Kunden for i størst muligt omfang at sikre, at tekst og
illustrationer ikke er i modstrid med oplysningerne i deklarationen, og at tekst og/eller
illustrationer ikke vurderes at kunne virke vildledende. Varefakta returnerer korrekturen i
form af et artwork med eventuelle bemærkninger.
Først når der foreligger en af Varefakta godkendt korrektur, må emballagen trykkes. For
varer, hvor der medfølger en brugsanvisning, skal denne også fremsendes til Varefakta til
eventuel kommentering og godkendelse, jf. Varefakta-forskrifterne.
Enhver planlagt ændring af varen og/eller emballagen skal skriftligt meddeles til Varefakta,
hvorefter Varefakta skal vurdere og accepteres ændringen. Hvis ændringen kan accepteres,
foretages eventuelle tests, hvorefter Varefakta udfærdiger en ny deklaration. Korrektur af
artwork skal altid godkendes på ny.
Elektronisk udgave af Varefaktas vare- og fællesmærke fås ved henvendelse til Varefakta.
For arbejde leveret af Varefakta vil det i tvivlstilfælde altid være Varefaktas arkiverede
udgave af arbejdet, der er gældende. Varefakta påtager sig intet ansvar for, om indholdet
af e-mails, efter afsendelse fra Varefakta, kommer til tredjemands kendskab.
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