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Forretningsgang ved salg af kort 2021 
 

 

Bestilling af kort  

Børneulykkesfonden udsender info om salg af kort til alle foreninger via mail fra bl.a. DGI og andre 

foreninger. Kortene bestilles på www.borneulykkesfonden.dk/kort 

 

Levering af kort  

Kortene leveres 10 arbejdsdage efter modtaget bestilling til den ansvarlige for salget, eller på anden 

aftalt adresse. Sammen med kortene fremsendes frankeret postlabel til returnering af kort.  

 

Salg af kort  

Salgsperioden er 2021 og 2022. 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 kort  

Al overskud fra kortene går til arbejdet med at forebygge børneulykker i Danmark, og dermed give 

Danmarks børn og unge sikrere omgivelser at vokse op i. Kortene sælges for 20 kr. pakke. Pakkerne 

indeholder 3 dobbeltsidede kort i A6 format og tilsvarende kuverter til kortene. Jeres andel er 7 kr. 

pr. solgte pakker, og Børneulykkesfonden får ligeledes 7 kr. De sidste 6 kr. er til betaling for 

materialer, tryk, administration m.m. Sidste frist for afregning er 10 uger efter modtagelsen af 

kortene. 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 kort og returnering af usolgte kort  

10 uger fra modtagelse af kortene er sidste frist for returnering af usolgte kort. Returkort skal 

returneres samlet, og pakken må ikke indeholde andet end kort. Børneulykkesfonden godskriver jer 

for det antal 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 kort I returnerer. Har I solgt alle kort, skal retursedlen sendes i kuvert 

eller faxes til Børneulykkesfonden, så vi kan se, I har afsluttet salget.  

 

Hvad er I ansvarlig 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 kort 

godskrevet som returkort.  

 

Spørgsmål  

Vil vi meget gerne svare på. Du er velkommen til at ringe eller sende os en mail.  

 

Med venlig hilsen  

Børneulykkesfonden 
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