
Hee Sogneforenings betingelser vedr. skilt på Hee Stadion 
Oplæg til betingelser 

1. Betalingsfrister og betingelser 
- Betaling skal ske senest 7 dage efter skiltet er sat op, hvilket dokumenteres med et billede (MMS el. mail). 

Der sendes en enkelt påmindelse 9 dage efter skiltet er sat, og betalingen ikke registreret efter 14 dage, Så 

vil skiltet blive fjernet. Der betales for 1 år ad gangen forud. 

2. Forlængelse af aftalen 
- 3 mdr. før udløb af aftalen, bliver der sendt en forespørgsel til virksomheden, om de ønsker at forlænge. 

Hvis virksomheden på forhånd har tilkendegivet, at de ønsker at forsætte aftalen, vil der 2 måneder før 

udløb blive sendt en påmindelse om, at det er tid til at betale for næste periode. Er betalingen ikke 

registreret mindst 1 måned før udløb, vil reklamepladsen bliver overdraget til den næste på ventelisten! 

3. Venteliste 
- Skulle alle reklamepladser blive optaget, så er det muligt for virksomheden, at blive skrevet op til en 

bestemt størrelse, og man får pladsen efter først-til-mølle princippet, når der bliver plads ledig. Se punkt 2. 

4. udskiftning af skilt 
- Skiltet levetid er ca. 5 år, og det er virksomheden, som skal betale for et nyt skilt, når det ikke længere er 

pænt. Hee Sogneforeningen forbeholder sig retten til at opsige en aftale med øjeblikkelig virkning og fjerne 

et skilt, hvis det ikke længere er præsentabelt, og virksomheden ikke ønsker at anskaffe et nyt skilt. 

5. Ødelagt skilt 
- Skiltet er virksomhedens ejendom. Så i tilfælde af, at skiltet bliver ødelagt, f.eks. ved hærværk, så er det 

virksomheden, eller dennes forsikring, som står for udgiften ved anskaffelse af et nyt skilt. Ønsker 

virksomheden ikke at investerer i et nyt skilt, så er Hee Sogneforening ikke forpligtet til at refunderer beløb 

svarende til de resterende dage af aftalen. Lige meget hvad, vil det ødelagte skilt blive fjernet, og hvis 

virksomheden enten ikke vender tilbage inden for 1 måned efter fjernelsen, eller tilkendegiver, at de ikke 

ønsker at investerer i nyt skilt, så gives pladsen til den næste på ventelisten.  

Hee Sogneforening forpligter sig til at politianmelde evt. hærværk, men kan ikke holdes ansvarlig for 

ødelagte skilte. 

6. Opsigelse 
- Aftalen gælder for et år, og kan ikke opsiges fra firmaets side inden for det år. Firmaet må meget gerne 

give besked, hvis de ikke ønsker at forlænge aftalen, men ellers opsiges den automatisk efter et år, hvis der 

ikke er betalt inden 1½ måned før udløb. Skiltet er firmaets ejendom, og kan selvfølgelig afhentes efter 

nedtagningen.  

Hee Sogneforening forbeholder sig retten til, til en hver tid, at kunne opsige en aftale. I så fald vil firmaet 

får deres skilt samt det beløb tilbage, som svarer til det antal dage, som der var tilbage af aftalen. 

Beregning: Antal dage tilbage/365 x beløb der er betalt til Hee Sogneforening.  

Dette kan ske ved misvedligeholdelse af andre aftale mellem virksomheden og Hee Sogneforening. I så fald 

forbeholder Hee Sogneforening sig retten til at modregne evt. skyld i det beløb, som refunderes. Det kan 

også ske, hvis virksomheden gør sig meget uheldig bemærket på andre måde, som Hee Sogneforening ikke 

kan stå inde for. 


