
Brugervilkår for Sharepeeps App 
 
Generelt 
 
Sharepeeps er ejet og drevet af Sharepeeps ApS, CVR-nr. 39257211, Vinhusgade 11B, 
4700 Næstved, DK. 
Nærværende vilkår gælder for den service, Sharepeeps ApS stiller til rådighed for 
brugerne af Sharepeeps. Ved accept af vores brugervilkår, accepterer du samtidig, 
vores brug af personoplysninger som er beskrevet i vores Privatlivspolitik. 
Vores privatlivspolitik findes på hjemmesiden www.sharepeeps.org/privacy 
 
Meddelelser til Sharepeeps’ administration kan sendes til support@sharepeeps.dk. 
I det følgende vil Sharepeeps betegnes som ”Appen”, Sharepeeps ApS som 
”Udbyderen”, brugerne som ”Brugerne” og Sharepeeps’ kerneydelse som 
”Servicen”. Funktionerne, der tilbydes Brugerne gennem Appen, betegnes som 
”Aktioner”.’ 
 
Servicen 
 
Appen skaber kontakt mellem Brugere, der ønsker at gøre en positiv forskel i retning 
af en mere cirkulær økonomi, og dermed en mindsket produktion af forbrugsvarer. 
Udbyderen formidler kontakt mellem Brugerne med henblik på, at Brugerne kan 
foretage forskellige Aktioner, herunder bytte, forære, låne af – samt til andre 
Brugere, alt sammen ganske gratis og uden betaling til hverken Udbyderen eller de 
øvrige Brugere. 
Brugerne beskriver i det enkelte opslag den respektive genstand, service m.m., samt 
hvorvidt denne skal foræres væk, byttes væk eller lånes ud. De øvrige Brugere kan 
efterfølgende reagere på genstanden eller servicen via Appen. Denne interaktion 
mellem Brugerne er Udbyderes kerneydelse og dermed Service. 
Udbyderens service er formidling af kontakt mellem Brugerne. Udbyderen kan eller 
bør ikke opfattes som tredjepart i aftaler, der indgås mellem Brugerne. Tvister 
mellem Brugerne er derfor Udbyderen uvedkommende. 
 
Adgang og tilmelding til Servicen 
 
Brugeren opnår adgang til Servicen ved at oprette en brugerprofil. Dette foregår 
enten ved automatisk oprettelse gennem Facebook eller manuel oprettelse ved 
brug af Brugerens e-mail. 
Brugeren indestår ved oprettelsen af sin brugerprofil for, at denne har angivet 
korrekte, aktuelle og fuldstændige oplysninger om sig selv. Det er et krav, at 
Brugeren er fyldt 18 år og desuden er myndig, for at kunne benytte Servicen. Det er 
ligeledes et krav, at Brugeren løbende opdaterer de angivne oplysninger om sig selv, 
således at disse lever op til det overordnede krav om korrekte, aktuelle og 
fuldstændige oplysninger. Udbyderen forbeholder sig retten til at slette Brugerens 
profil, såfremt det viser sig, at oplysningerne heri ikke lever op til føromtalte krav. 



 
 
Fortrolighed og sikkerhed 
 
Servicen kan alene tilgås via Appen, og det formodes i denne forbindelse, at 
Brugeren har beskyttet sin telefon med kodeord således, at alene Brugeren har 
adgang til Brugerens profil på Servicen. Udbyderen forbeholder sig dog retten til at 
besidde og skabe adgang til Brugerens profil, oplysninger og materiale, således at 
Udbyderen kan sikre Appens drift, herunder servicere Brugeren, samt at agere i 
tilfælde af Brugerens eller tredjemands misbrug af Servicen eller Appen. 
Brugeren accepterer, at denne har det fulde ansvar for handlinger og undladelser, 
der foretages, eller ikke foretages, gennem den pågældendes brugerprofil. Måtte en 
Bruger blive opmærksom på uautoriseret brug af dennes brugerprofil, er denne 
forpligtet til straks at oplyse Udbyderen herom. (support@sharepeeps.dk) 
 
Brugerens anvendelse af Servicen 
 
Brugeren er indforstået med, at det er Brugeren alene, der er ansvarlig for alt 
indhold, som overføres til Appen gennem den pågældende Brugers brugerprofil. Det 
er således Brugerens pligt at sikre, at indhold, som Brugeren lægger på Appen, ikke 
krænker tredjemands rettigheder, samt at indholdet ikke overtræder gældende 
lovgivning. 
Udbyderen tager ikke hensyn til eventuelle afgifter eller skatter, der eksempelvis 
kan være pålagt Brugeren som følge af, at denne udfører en tjenesteydelse som 
bytte for en genstand eller tjenesteydelse. Brugeren er således forpligtet til på egen 
hånd at sikre sig, at denne ikke undlader at betale afgifter eller skatter i strid med 
gældende lovgivning. 
Der tages forbehold for, at Udbyderen fører kontrol med det indhold, der overføres 
til Appen af Brugerne. Udbyderen foretager denne kontrol til sikring af, at 
majoriteten af Brugerne tilbydes den bedst mulige oplevelse ved benyttelse af 
Servicen. Til sikring af dette, kan det være nødvendigt at slette indhold, der er 
overført til Appen via Brugeren, samt at fjerne Brugerens adgang, hvis denne har 
forbrudt sig mod passende moral og etik, eller ved overførsel af indhold, der er 
retsstridigt, skadeligt, truende, fornærmende, vulgært, krænkende og/eller 
udtrykker had eller racisme. 
 
Aktioner og Brugernes interaktion 
 
Brugerne har mulighed for at bytte, forære eller låne af – samt til hinanden. 
Ligeledes har Brugerne mulighed for at efterlyse en forbrugsvare eller tjenesteydelse. 
Brugeren indestår for at have ejendomsretten over den eller de pågældende 
genstande, eller den fornødne tilladelse til at råde over samme. 
Udlånende såvel som låntagende Brugere, indestår for at overholde og leve op til 
den aftale, der er indgået mellem Brugerne via Appen 
Udbyderen af Servicen er ikke tredjepart i den aftale, der måtte indgås mellem 



Brugerne, og Brugerne alene er således ansvarlige for deres aftales indhold og form. 
Dette medfører, at Udbyderen ikke kan gøres ansvarlig, herunder erstatningspligtig 
og/eller pligtig at betale nogen form for kompensation for tab, skade, ødelæggelse, 
urimelighed eller ulejlighed, der måtte være enten direkte eller indirekte forbundet 
med Brugernes benyttelse af Servicen. 
Brugerne kan tilbyde genstande, services m.m. til hinanden uden modydelse. 
Brugerne indestår i denne forbindelse for, foruden hvad der i øvrigt følger under 
dette afsnit, at deres respektive genstand og/eller service er forsvarlig og sikker, 
herunder som minimum, at der er tale om den kvalitet og stand, som er blevet givet 
til udtryk. 
Brugerne kan bytte genstande og/eller services med hinanden. Brugerne indestår i 
denne forbindelse for, foruden hvad der i øvrigt følger under dette pkt., at deres 
respektive genstand og/eller service er forsvarlig og sikker, herunder som minimum, 
at der er tale om den kvalitet og stand, som er blevet givet til udtryk. 
Brugerne kan udlåne genstande til hinanden. Brugerne indestår i denne forbindelse 
for, foruden hvad der i øvrigt følger under dette pkt., at deres respektive genstande 
og/eller services er forsvarlig og sikker, herunder og som minimum, at der er tale om 
den kvalitet og stand, som er blevet givet til udtryk. Den låntagende Bruger indestår 
for at behandle lånte genstande på behørig vis, og med den respekt og forsvarlighed 
som kan forlanges, og er nødvendig til afværgelse af skade på genstanden. 
Brugere har pligt til at sætte sig ind i hvilke regler, der gælder for deres aftale, 
uanset om Brugerne ønsker at interagere i bytte, udlån eller foræring. I denne 
forbindelse er det særligt, men ikke alene, aftaleloven, forbrugeraftaleloven, 
købeloven og skattelovgivningen, der er relevant. 
Såfremt Brugerne indgår aftale om en genstand, som vil kunne forvolde skade eller 
fare for skade på mennesker, dyr, ejendom m.m., er Brugerne forpligtet til at sikre 
sig, at den, der skal benytte den respektive genstand, også er i stand til at gøre 
dette, uden at dette vil forvolde skade eller fare for skade på mennesker, dyr, 
ejendom m.m. Brugerne forpligter sig i denne forbindelse til at aftale og gøre klart, 
hvad der skal ske i tilfælde af, at sådan skade finder sted. 
 
Udbyderens intellektuelle ejendomsret 
 
Brugere af Appen accepterer, at tekster, billeder, grafik, logoer, ikoner og andet 
materiale, der direkte eller indirekte er en del af Appen, samt Udbyderens 
hjemmeside, kan være beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om 
ophavsret, design- ret, varemærkeret eller anden lovgivning. 
Brugeren har alene ret til det materiale, som denne selv har overført til Appen, dog 
med de begrænsninger, som følger af nærværende vilkår og betingelser. 
Enhver uautoriseret brug af Udbyderens intellektuelle ejendomsret vil være i strid 
med Udbyderens rettigheder. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, ændring, 
kopiering, gengivelse, fremvisning, fremførelse, offentliggørelse eller spredning af 
Udbyderens materiale helt såvel som delvist. 
 
 



 
Skadesløsholdelse 
 
Såfremt Brugerens forkerte, ulovlige eller retsstridige brug af Servicen måtte føre til, 
at Udbyderen lider tab, forpligter Brugeren sig herved til at skadesløsholde 
Udbyderen herfor. 
 
Ansvarsfraskrivelse 
 
Brugeren er indforstået med, at enhver brug af Servicen finder sted på Brugerens 
eget ansvar. Udbyderen indestår ikke for, at Servicen kan bruges til andet eller mere, 
end hvad der er Udbyderens umiddelbare hensigt med Servicen. Udbyderen 
fraskriver sig herved i det videste mulige omfang enhver garanti, eksplicit eller 
implicit, for tilfredsstillende kvalitet, adgang og egnethed til formål, der ikke er 
anerkendt af Udbyderen i nærværende vilkår og betingelser. 
Der tages forbehold for, at Servicen opfylder Brugerens krav eller forventninger, 
samt at Servicen leveres kontinuerligt, rettidigt eller fejlfrit, samt at eventuelle fejl i 
Servicen vil blive rettet. 
 
Ansvarsbegrænsning 
 
I videst mulig udstrækning tages der forbehold for, at Brugeren kan gøre Udbyderen 
ansvarlig for tidstab, tabt fortjeneste, tab af data, tab af goodwill, indirekte tab eller 
følgeskader. 
Udbyderens ansvar er under alle omstændigheder begrænset til kr. 5.000,00. 
 
Ændring af vilkårene 
 
Brugeren accepterer, at nærværende vilkår og betingelser udelukkende er gældende 
indtil det tidspunkt, hvor de opdateres og/eller ændres af nye vilkår og betingelser. 
Dette er samtidig at forstå som et forbehold for, at Udbyderen til enhver tid kan 
opdatere og/eller ændre vilkår og betingelser, der er gældende for brug af Appen. 
Udbyderen garanterer hermed, at vilkår og betingelser udelukkende vil blive 
opdateret og/eller ændret i forbindelse med en opdatering af Appen eller ved 
særskilt meddelelse herom til Brugerens registrerede e-mail. 
 
Personlige oplysninger 
 
Ved brug af Appen, indvilliger du i, at den dataansvarlige (Udbyderen) indsamler, lagrer og 
overfører dine personlige oplysninger på server der kan stå i, eller uden for EØS, men der til enhver 
tid vil overholde EU´s Privacy Regulation (GDPR). 
 
 
 
 



Ophør af Brugerens adgang 
 
Brugeren er indforstået med, at Udbyderen er berettiget til, uden varsel, at lukke 
Brugerens adgang til Servicen ved misligholdelse af nærværende vilkår og betingelser. 
 
Udbyderens overdragelse af rettigheder og/eller forpligtelser 
 
Der kan tages forbehold for, at Udbyderen overdrager sine rettigheder og/eller 
forpligtelser til tredjemand. 
 
Lovvalg og værneting 
 
Disse vilkår og betingelser er underlagt dansk ret. 
Enhver tvist, der måtte opstå i henhold til nærværende vilkår og betingelser, skal 
anlægges ved de almindelige domstole. 


