Handelsbetingelser for salg af Kay Bojesen
”Til & Fra”-kort
Bestilling af ”Til & Fra”-kort

Børneulykkesfonden udsender info om salg af ”Til & Fra”-kort til alle foreninger via mail fra bl.a. DGI og
andre foreninger, skoler, institutioner m.m. ”Til & Fra”-kortene bestilles på www.borneulykkesfonden.dk/jul

Levering af ”Til & Fra”-kort

”Til & fra”-kortene leveres 10 arbejdsdage efter modtaget bestilling til den ansvarlige for salget, eller på
anden aftalt adresse. Sammen med ”Til & Fra”-kortene fremsendes frankeret postlabel til returnering af
usolgte ”Til og Fra”-kort.

Salg af ”Til & Fra”-kort

Salgsperioden er fra den 1. september 2019 til den 31. december 2019. Perioden er godkendt af
indsamlingsnævnet. Salg udenfor perioden er ikke lovligt. Alle der ikke overholder salgsperioden, vil blive
ekskluderet som medlem af Børneulykkesfonden.

Afregning af solgte ”Til & Fra”-kort

Al overskud fra ”Til & Fra”-kortene går til arbejdet med at forebygge børneulykker i Danmark, og dermed
give Danmarks børn og unge sikrere omgivelser at vokse op i. Pengene vil bl.a. blive anvendt til projektet
Hej Skal Vi Lege? ”Til & Fra”-kortene sælges i pakker af 10 stk. til 25 kr., hvoraf du/I selv tjener 10 kr.
Derudover går 10 kr. til Børneulykkesfonden, mens de resterende 5 kr. går til trykproduktion, porto,
emballage m.m. Sidste frist for afregning er den 20. januar 2020. Husk at gemme kvitteringerne for
indbetalingerne. Afregning kan foregå via banken. Husk altid at oplyse jeres navn som står på jeres
returseddel. Bankkonto: 3100-3100192721

Afslutning af salg af ”Til og Fra”-kort og returnering af usolgte ”Til &
Fra”-kort

Den 20. januar 2020 er sidste frist for returnering af usolgte ”Til & Fra”-kort. De usolgte ”Til og Fra”-kort
skal returneres samlet, og pakken må ikke indeholde andet end ”Til og Fra”-kort. Børneulykkesfonden
godskriver jer for det antal ”Til og Fra”-kort I oplyser på retursedlen - der foretages revisionsmæssig
eftertælling.
Retursedlen lægges ned i kassen med returkort. Husk at udfylde retursedlen korrekt med foreningsnavn og
det antal ”Til og Fra”-kort i returnerer. Har I solgt alle ”Til og Fra”-kort, skal retursedlen sendes i kuvert
eller faxes til Børneulykkesfonden, så vi kan se, I har afsluttet salget.

Hvad er I ansvarlige for

I er økonomisk ansvarlige for de bestilte og leverede kort. Den eneste undtagelse er tyveri/brand, hvor der
foreligger politianmeldelse. Ved aflevering af politianmeldelse bliver penge og ”Til og Fra”-kort godskrevet
som returkort.

Spørgsmål

Vi vil meget gerne svare på spørgsmål. I er velkomne til at ringe eller sende os en mail på
Telefon: 30 37 77 22
E-Mail: buf@borneulykkesfonden.dk

