
 

ALMINDELIGE BET INGELSER –  ERHVERV 

V E R U M  A P S  

1. Generelle bestemmelser 

1.1 Disse almindelige betingelser er gældende for og beskriver rettigheder og forpligtelser 

for dig og den virksomhed du repræsenterer (”kunden”, ”du” eller ”dig”) og Verum ApS 

("Verum", "vi" eller "os") i forbindelse med de tjenester, som Verum leverer herunder 

Verums online platform. Disse almindelige betingelser regulerer endvidere de vilkår og 

betingelser, som du ved oprettelsen af en virksomhedskonto på Verums platform 

accepterer som gældende vilkår indgået fra virksomhedskontoen. 

1.2 For at kunne oprette dig og bruge Verum skal du være en virksomhed, og have et 

gyldigt CVR-nummer. Når du opretter din virksomhedsbruger på Verum, skal du altid 

registrere dig med dine korrekte oplysninger (CVR-nummer, navn, adresse, 

telefonnummer, e-mailadresse mv.) Informationerne skal stemme overens med de 

oplysninger som er oplyst til Erhvervsstyrelsen. Du er ansvarlig for at de oplysninger, 

der fremgår af din virksomhedsprofil, til enhver tid er korrekte og gyldige. 

1.3 Når du indgår en aftale med Verum og/ eller opretter en virksomhedskonto hos Verum, 

erklærer du dig indforstået med betingelserne i disse almindelige betegnelser, og du 

bekræfter desuden, at du er indforstået med aftalevilkårene, hver gang du benytter 

Verums platform og services. Såfremt du opretter en virksomhedskonto på Verums 

platform, anses din markering i feltet "Jeg har læst og accepterer betingelserne" for at 

udgøre en juridisk bindende aftale mellem dig og Verum. 

1.4 Verum kan til enhver tid suspendere eller slette en virksomhedskonto, som er – eller 

forekommer os at være – et brud på disse almindige betingelser. 

1.5 Hvis du har indgået en individuel og særlig aftale med Verum udgør disse almindelige 

betingelser en integreret del af den individuelle aftale. Hvis der er 

uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i aftalen og disse almindelige 

betingelser, har aftalens bestemmelser forrang. 

2. Verums tjenester 

2.1 Databehandling & analyse af indkøbsmønster. 

2.1.1 Med denne tjeneste nedbrydes og rengøres dine data for at strukturere en 

konsekvensanalyse. Der behandles data for et aftalt antal leverandører, hvor 
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Verum vurderer, at der vil være grundlag for en potentiel besparelse ved 

forhandling. Verum analyserer herefter den behandlede data og udarbejder 

lister i samarbejde dig, som kan danne grundlag for forhandling af bedre priser. 

Data behandles en gang i den måned, som der leveres rapport til. 

2.1.2 Såfremt det er teknisk muligt giver du Verum adgang til at logge ind i relevante 

leverandørers it-systemer. 

2.2 Faktura kontrol & kreditering af leverandører. 

2.2.1 Verum kontrollerer modtagne fakturaer og varetager kommunikation med 

leverandøren for kreditering af besparelser udløst af fejl hos leverandøren. 

Kreditnotagrundlag udarbejdes ved udgang af hver måned bagudrettet for den 

pågældende måned. 

2.2.2 Du indestår for, at alle fakturaer i de aftalte kategorier videresendes til Verum. 

Du skal endvidere en gang hvert kvartal sende en udskrift fra ERP/ 

bogføringssystem, der kan bruges til validering og kontrol.  Såfremt Verums 

betaling for denne tjeneste er fastsat som en andel af de besparelser, som 

Verum kan medvirke til, er Verum berettiget til at foretage audit af kundens 

bogføring en gang årligt. Omkostninger til sådan audit bæres af Verum såfremt 

der ikke er mere end 3% afvigelse. I modsat fald bæres omkostningen af dig.  

2.3 Forhandling af bedre indkøbs aftaler. 

2.3.1 Verum forhandler priser hos leverandøren på baggrund af vores markeds data. 

Verum varetager kommunikation med leverandøren og de forhandlede priser. 

Alt sker ved løbende accept fra dig. 

2.3.2 Du giver Verum fuldmagt til at agere på dine vegne til indhentelse af 

oplysninger, til forhandling og til kommunikation med dine samarbejdspartnere 

henblik på at levere denne tjeneste til dig i henhold til individuel aftale og disse 

almindelige betingelser.  

2.4 Rapportering. 

2.4.1 Verum udarbejder løbende rapporter til dig med overblik over besparelser samt 

indblik i forretning til brug for kontrol af prisbesparelser og grundlag for 

kreditering af en given leverandør. Rapportering sker løbende en gang i 

udgangen af hver måned. 
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2.5 Økologi transformation. 

2.5.1 Verum hjælper med at vurdere og planlægge en økologi transformation. Her vil 

vi matche økologiske med konventionelle vare for at se prisudviklingen. Dette 

vil give et indblik i hvor stor investeringen er for at blive mere økologisk. 

3. Betaling og fakturering 

3.1 Priser og faktureringsbetingelser for din brug af Verums tjenester fremgår af individuel 

aftale eller automatisk ordrebekræftelse. Hvis intet andet fremgår, skal betaling ske 8 

dage fra fakturadato.  

3.2 Medmindre andet er aftalt i individuel aftale, er alle priser i Danske Kroner (DKK) og 

eksklusive moms. Fakturaer fra Verum er påført betalingsoplysninger og sidste 

rettidige betalingsdato. Hvis betaling sker efter sidste rettidige betalingsdato, er Verum 

berettiget til at beregne renter i henhold til renteloven. 

3.3 Verum er berettiget til hvert år pr. 1. januar at foretage prisregulering af alle tjenester 

i overensstemmelse med ændringen i Danmarks Statistik for prisændringer 

(konjunkturforhold) i perioden fra 1. januar til 31. december i det foregående år. 

4. Immaterielle rettigheder 

4.1 Verum ejer og har ophavsret til alle tjenester og alt materiale og it-programmering, der 

understøtter tjenesterne. 

4.2 Så længe du har en gældende aftale med Verum har du en ikke-eksklusiv og 

uoverdragelig brugsret til de tjenester, der er omfattet af din aftale i overensstemmelse 

med de aftalte formål. Du må ikke kopiere tjenesterne eller bruge tjenesterne til andre 

formål end angivet i din aftale med Verum og disse almindelige betingelser. 

4.3 Alt materiale på Verums tjenester som du har adgang til, herunder navne, logoer, 

varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører Verum og dennes 

samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og 

anden lovgivning. 

4.4 Downloading og anden digital kopiering af Verums tjenester eller dele heraf er alene 

tilladt i det omfang ophavsretslovens bestemmelser berettiger hertil, medmindre 

andet er aftalt skriftligt med Verum. Ovennævnte materiale må således ikke gøres til 

genstand for offentliggørelse eller fremvisning uden Verums forudgående skriftlige 

tilladelse. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde 
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gengive tjenesterne eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden Verums 

forudgående skriftlige tilladelse 

5. Data 

5.1 Al videresending af data opsættes automatisk til DATA@Verumg.com 

5.2 Al data som du giver Verum adgang til er din data, og Verum får ingen ejerskab til 

denne. Verum behandler denne data og udleder visse resultater. Med din brug af 

Verums tjenester giver du Verum ret til at bruge og videreformidle din data samt dele 

data med Verums koncernforbundne selskaber til brug for levering af Verums 

tjenester. 

5.3 Med din brug af Verums tjenester giver du endvidere Verum ret til at bruge og 

videreformidle anonymiserede data (herunder priser), statistiske resultater og anden 

relevant data både i egen virksomhed samt ved udbud af Verums tjenester til andre 

kunder. 

5.4 Der vil i udgangspunktet ikke bliver overgivet personoplysninger ved din brug af 

Verums tjenester. Såfremt der alligevel overgives personoplysninger, er du fortsat 

dataansvarlig for de personoplysninger, og Verum er databehandler. Du giver Verum 

ret til at behandle personoplysninger på dine vegne i overensstemmelse med aftale og 

disse almindelige betingelser. Verum opbevarer kun personoplysninger, så længe 

dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke de er indsamlet. Verum 

anvender almindelige værktøjer og it-infrastruktur til levering af tjenesterne, hvilket vil 

kunne indebære behandling af persondata. Verum bruger kun tredjepartsløsninger, 

hvor der er indgået databehandleraftale eller som er omfattet af EU-kommissionens 

modelkontrakter.  

5.5 Alle brugere af Verums tjenester har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger, 

Verum behandler om den pågældende bruger, samt ret til at gøre indsigelse mod 

indsamlingen og mod den videre behandling af personlige oplysninger. 

5.6 Såfremt en bruger ønsker at komme i kontakt med en af Verums samarbejdspartnere, 

vil denne blive bedt om et udtrykkeligt samtykke til, at Verum må overlade personlige 

data som fx cpr.nr, navn, e-mail, adresse mm. til Verums samarbejdspartnere med det 

formål; at sikre Verums samarbejdspartnere kan tage kontakt til brugeren. Brugeren 

vil i forbindelse med, at denne giver sit samtykke, blive oplyst omkring hvilke data der 

deles med samarbejdspartneren, idet kun nødvendige data videregives.  
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6. Ansvar 

6.1 Verums tjenester basers på informationer, som modtages af dig, og Verum er derfor 

ikke ansvarlig for fejl og mangler, der fremkommer som følge af forhold i de modtagne 

data. 

6.2 I det omfang loven tillader det, accepterer du at friholde Verum samt Verums 

koncernforbundne selskaber og Verums medarbejdere for ethvert ansvar, der måtte 

opstå som følge af, eller i forbindelse med din brug af Verums tjenester og website. 

Under alle omstændigheder skal Verums maksimale ansvar udgøre det beløb, som du 

har betalt til Verum for brug af tjenesterne de seneste 6 måneder forud for kravet.  

6.3 Verum kan ikke drages til ansvar for indirekte tab og følgeskader herunder driftstab, 

tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v., du måtte lide på baggrund af 

Verums tjenester. 

6.4 Verum er ikke ansvarlig for åbenlyse fejl i tjenesterne, herunder ved markante prisfejl 

eller lignende. 

6.5 Verum kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til Verums 

online platform idet sitet med mellemrum kan være utilgængeligt pga. af såvel planlagt 

midlertidig lukning eller tekniske nedbrud. Verum kan ikke blive gjort ansvarlig for den 

manglende adgang brugerne måtte opleve. 

6.6 Verum er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af forpligtelser i henhold til aftale 

og disse almindelige betingelser, som skyldes faktorer, som Verum ikke er herre over, 

og som Verum ikke med rimelighed burde have forudset. 

7. Gyldighed og ændringer 

7.1 Disse almindelige betingelser er gældende, indtil de afløses af en ny version. 

7.2 Verum forbeholder sig retten til – til enhver tid – at ændre i disse almindige betingelser 

samt at lancere nye versioner af Verums platform. Dette kan ske uden dit forudgående 

samtykke, hvis ændringerne ikke væsentligt ændrer dine rettigheder eller hvis 

ændringerne er nødvendiggjort af lovgivning eller anden offentlig instruks. 

7.3 Du vil modtage meddelelse om ændringer via den e-mailadresse du er registreret med 

hos Verum senest 14 dage før ændringerne træder i kraft. 
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7.4 Efter udløbet af de nævnte 14 dage vil ændringerne blive gjort tilgængelige på 

Verumg.com og hermed træde i kraft. Ikrafttrædelsen vil herefter gælde for alle 

aktiviteter på Verums platform samt dit forhold til Verum. 

7.5 Du kan til enhver tid anmode om lukning af din virksomhedskonto ved at kontakte 

Verum support.  Opsigelsesvarsel og bindingsperiode fremgår af din aftale med Verum. 

Hvis du får viden eller mistanke om, at andre har adgang til din virksomhedskonto, har 

du pligt til at indberette dette til Verum support. Verum forbeholder sig i disse tilfælde 

retten til at spærre den pågældende konto.  

7.6 Verum forbeholder sig retten til at lukke din konto, hvis du har handlet i strid med disse 

almindelige betingelser, Verums øvrige regler og politikker, din individuelle aftale med 

Verum eller gældende dansk ret. 

8. Øvrige bestemmelser 

8.1 Som bruger af Verums tjenester giver du samtykke til at modtage nyhedsbreve. 

8.2 Verum har ret til at bruge dit navn i forbindelse med markedsføring, herunder ved 

deling af virksomhedsnavn og beskrivelse af case på Verums website og i 

marketingsmateriale. 

8.3 Parterne er enige om at bevare tavshed om indholdet af individuel aftale og disse 

generelle betingelser. Tavshedspligten er ikke til hinder for, at hver af parterne kan 

give de oplysninger, som måtte være nødvendige for at tilfredsstille krav i henhold til 

lov eller forskrift vedtaget i medhold af lov. Al ikke-offentlig information, som udveksles 

mellem parterne i forbindelse med brug of levering af tjenesterne, skal behandles 

fortroligt af den modtagende part og dennes rådgivere, og skal ikke bruges til andre 

formål end de, som følger af parternes aftale. 

9. Lovvalg og værneting 

9.1 Aftalen er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Enhver tvist 

i tilknytning til Aftalen, som ikke kan løses ved forhandlinger, skal afgøres ved 

domstolene i Danmark. 

 


