KIIBEE - BETINGELSER
KRAV TIL BRUG AF TJENESTEN
Din brug af KiiBee admin. website (kiibee.com, kiibee.dk) og dertil hørende softwaren ("Tjenester") betinget af
deres overholdelse og accept af disse vilkår.
VED AT BRUGE WEBSTEDET ACCEPTERER DU DISSE BETINGELSER FOR BRUG; HVIS DU IKKE ACCEPTERER
BETINGELSERNE, SKAL DU UNDLADE AT BRUGE WEBSTEDET.
DIN KONTO
Som registreret bruger af KiiBee kan du oprette en konto (”Konto”). Du må ikke videregive dine Kontooplysninger
til nogen anden. Du alene er ansvarlig for opretholdelse af din Kontos fortrolighed og sikkerhed samt for alle
aktiviteter, der sker på eller via din Konto, og du er indforstået med at give KiiBee øjeblikkelig besked om ethvert
brud på din Kontos sikkerhed. KiiBee er ikke ansvarlig for tab som følge af uautoriseret brug af din Konto.
Du er indforstået med at give korrekte og fyldestgørende oplysninger, når du registrerer dig på og bruger
(”Registreringsoplysninger”), og du er indforstået med at opdatere dine Registreringsoplysninger, så de er korrekte
og fyldestgørende. Du er indforstået med, at KiiBee kan gemme og bruge de Registreringsoplysninger, du opgiver,
til at opretholde og debitere og kreditere beløb på din Konto.
INDHOLDSSIKKERHED
Du er indforstået med ikke at krænke, omgå, foretage reverse engineering, dekompilere, adskille eller på nogen
anden måde manipulere nogen del af Sikkerhedsstrukturen - eller forsøge eller opfordre andre personer hertil.
Brugsreglerne kan blive kontrolleret og overvåget af KiiBee med henblik på at sikre efterlevelse af reglerne, og
KiiBee forbeholder sig ret til at håndhæve Brugsreglerne uden varsel til dig.
INDLÆG
Tjenesten vil kunne tilbyde interaktive funktioner, der blandt andet gør det muligt at indlægge materiale (herunder
links til tredjeparters indhold) i områder på Tjenesten, der er tilgængelige og synbare for andre brugere og
offentligheden. Du er indforstået med, at din brug af sådanne funktioner, herunder alt materiale, du indlægger,
udelukkende sker på dit eget ansvar, og må ikke krænke eller stride imod nogen rettighed tilhørende andre eller
krænke nogen love, medvirke eller opfordre til krænkelser eller ulovlig handlemåde eller på anden måde være
uanstændig, anstødelig eller smagløs.
Du er indforstået med at give korrekte og fyldestgørende oplysninger i forbindelse med alt materiale, som du
indlægger på KiiBee.
KiiBee forbeholder sig på ethvert tidspunkt ret til, ansvarsfrit og efter eget skøn, ikke at indlægge eller
offentliggøre materiale, og til at fjerne eller redigere et hvert sådant materiale.
KiiBee har ret, men ikke pligt til at overvåge alt materiale, som indlægges af dig eller på anden måde er tilgængeligt
via KiiBee sitet, undersøge enhver indberettet eller oplagt krænkelse af denne aftale, samt træffe de
foranstaltninger, som KiiBee udelukkende efter eget skøn finder hensigtsmæssige, herunder, men ikke begrænset
til opsigelse i medfør af denne Aftale.

Er der fejl på video eller fil indhold, eller stemmer din beskrivelse og tekst ikke overens med dens indhold, kan
betaling for indholdet blive tilbageholdt eller blive tilbageført til kundens bankkonto. KiiBee vil enerådigt vurdere
dette og finder KiiBee gentagende fejl eller tegn på snyd, vil din konto blive lukket omgående.
TREDJEPARTERS MATERIALE
Visse indhold, Produkter og services, der er tilgængelige via KiiBee kan omfatte materiale fra tredjeparter, og
KiiBee kan give links til tredjeparters websteder som en service for dig. Du er indforstået med, at KiiBee ikke er
ansvarlig for at undersøge eller vurdere indholdet eller rigtigheden, og KiiBee garanterer ikke og har ikke ansvar for
nogen tredjeparters materiale eller websteder, eller for noget andet materiale, produkter eller tjenester tilhørende
tredjeparter. Du er indforstået med, at du ikke vil benytte noget materiale fra tredjeparter på en måde, som kan
krænke eller stride imod andre parters rettigheder, og at KiiBee ikke på nogen måde er ansvarlig for din eventuelle
brug heraf.

RETTIGHEDER
Uanset Aftalens øvrige bestemmelser forbeholder KiiBee’ licensgivere sig ret til, uden varsel, at ændre, afbryde,
fjerne eller hindre adgang til KiiBee Produkter, indhold eller andet materiale udbudt af Tjenesten. KiiBee vil i intet
tilfælde kunne drages til ansvar for foretagelse af disse ændringer. KiiBee kan i alle tilfælde også ansvarsfrit og
uden varsel lægge adgangsbegrænsninger på visse funktioner eller dele af Tjenesten.
Fjernelse af indhold fra Tjenesten vil ikke påvirke indhold, som du allerede har erhvervet fra Tjenesten. KiiBee
og/eller dennes licensgivere ejer ophavsretten til Tjenesten, herunder kompilering af indhold, indlæg, links til
andre internetressourcer og beskrivelser af disse ressourcer. Brug af enhver del af Tjenesten, med undtagelse af
brug af Tjenesten som tilladt i disse betingelser, er strengt forbudt og krænker andres immaterielle rettigheder og
kan medføre civilretligt og strafferetligt ansvar, herunder eventuelle erstatningskrav for krænkelse af
ophavsrettigheder.
Alle rettigheder samt brugen af KiiBee’s systemer bl.a. andet betalingsplatformen
tilhører selskabet KiiBee ApS, CVR 34898634, info@kiibee.dk
OPSIGELSE OG ÆNDRINGER
Såfremt du undlader, eller KiiBee har stærke grunde til at antage at du har undladt, at overholde bestemmelserne i
denne Aftale, kan KiiBee, efter eget skøn og uden varsel: (i) opsige denne Aftale med 1 måneds varsel og/eller
bringe din Konto til ophør, idet du fortsat vil hæfte for alle beløb, der skyldes på din Konto til og med
opsigelsesdatoen; og/eller (ii) opsige softwarelicensen; og/eller (iii) hindre adgang til Tjenesten (eller en del heraf).
KiiBee forbeholder sig ret til når som helst at ændre, afbryde eller ophøre med Tjenesten med en måneds varsel
(eller en del af den eller dens indhold) uden ansvar over for dig eller tredjepart, såfremt KiiBee vælger at udnytte
denne ret. KiiBee vil så vidt muligt på forhånd give dig meddelelse om alle ændringer, afbrydelser eller
nedlæggelse af Tjenesten. Opsigelse af Tjenesten vil ikke påvirke de KiiBee Produkter, du allerede har erhvervet.
Du kan dog være ude af stand til at autorisere yderligere computere til at anvende KiiBee Produkterne.
KiiBee forbeholder sig ret til når som helst at ændre denne Aftale og indføre nye eller supplerende vilkår eller
betingelser for din brug af Tjenesten. Disse ændringer og yderligere vilkår og betingelser vil blive kommunikeret til
dig, og hvis du accepterer dem, vil de træde i kraft med øjeblikkelig virkning og blive indarbejdet i denne Aftale.

E-MAIL PERMISSIONS
Betingelser for opsamling/permissions af e-mail adresser via Kiibee
Det er muligt at lave opsamling e-mail adresser og få e-mail permissions til nyhedsbreve fra dine kunder/publikum
via Kiibee.
Det er ikke tilladt at videregiver disse e-mail til anden eller tredie parter og det skal fremgår hvad kunden tilmelder
sig til og altid muligt for kunden at framelde sig nyhedsbreve eller anden form mail dialog.
Disse disse regler skal overholdes jf. markedsføringslovens paragraf 6.
BETALINGSFLOW
Det er af høj vigtighed at du til en hver tid opgiver og vedligeholder de rigtige privat/konto oplysninger, da det kan
have betydning for de penge tranaktioner det foregår imellem dig og KiiBee. KiiBee har fulde ret til at tilbageholde
udbytte hvis der forligger uretmæssigheder eller hvis en slutbruger ikke har fået det indhold har er blevet lovet.
Her kan du blive pålagt at tilbagebetale for det pågældende ydelse.
KiiBee overfører hver måned, omkring den første, dit udbytte fra salg af digitale materialer.
KiiBee overfører udbytte til bank konto når du ønsker det.
Dit udbytte udbetales efter der er trukket et gebyr og indsættes på din bankkonto.
Gebyret indeholder blandt andet udgifter til Dankort/Mastercard/Visa og MobilePay for indløsning.
Kiibee tager et fee per solgt materiale til blandt andet afholdelse af udgifter til udvikling og vedligeholdelse
af softwaren.
Da udbetalingen af overskud har visse omkostninger udbetaler KiiBee ikke under 200 kr.
Dit overskud vil derfor først blive udbetalt når beløbet er over 200 kr.
Kiibee forbeholder sig rettet til at lukke kontoen hvis abonnementet ikke er betalt.

UDBYDER AF INDHOLD HOS KIIBEE
Selskabet KiiBee ApS er ejer af Kiibee.dk og KiiBee.com og dens produkter, som gør det muligt for firmaer og andre
at bruge dens sofware til videreformidling af digitalt indhold. KiiBee ApS har også det fulde ansvar for al content
som uploades til Kiibee.dk og KiiBee.com platformen / sitet og har dermed også råderet til at fjerne indhold som
ikke lever op til rettigheder, beskrivelser eller har stødende karakter.

