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1. Ankenævnets sammensætning
Ankenævnet består af fem medlemmer, hvoraf den ene er nævnets formand.
Forbrugerrådet, Visit Denmark og HORESTA udpeger hver et medlem til nævnet. Derudover udpeges der et medlem på skift mellem HORESTA, DANHOSTEL Danmarks Vandrerhjem og Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark. Disse medlemmer møder i nævnet afhængig af hvilke sager nævnet skal behandle..
Formandsposten er beklædt af byretsdommer Gitte Cordes fra Københavns Byret.
Som repræsentanter for forbrugerne sidder Turistchef Lars Nielsen, Køge Turistråd, udpeget af Visit Denmark
samt ankenævnskoordinator Regitze Buchwaldt, som er udpeget af Forbrugerrådet. Erhvervsrepræsentant i nævnet er restauratør Benno Lauritsen, Hotel Søfryd Jyllinge. Som ad-hoc medlemmer fungerer hoteldirektør Svend
Hansen, Hotel Maritime, indstillet af HORESTA, direktør Ole Andersen fra DANHOSTEL Danmarks Vandrerhjem
samt direktør Søren Kragelund, Faarup Sommerland indstillet af Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark.
Nævnets repræsentanter udpeges for tre år ad gangen. Der skal udpeges nye medlemmer ved udgangen af 2016.
Ankenævnets medlemmer fratræder deres hverv ved udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år, eller såfremt
en brancherepræsentant fratræder den stilling, der har kvalificeret den pågældende til hvervet som repræsentant
i Ankenævnet.
Ankenævnets sekretariat varetages af sekretariatsleder, Kaare Friis Petersen og sekretær Lotte Moestrup. Sekretariatet har hjemsted på Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg.
Det er sekretariatets opgave at besvare skriftlige, telefoniske og personlige henvendelser til Ankenævnet. Sekretariatet drager omsorg for sagens oplysning og forbereder klagesagen til nævnsbehandling.
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2. Hvilke virksomhedsområder behandler Ankenævnet
Ankenævnet behandler sager, hvor ydelsen og/eller det fremsatte krav repræsenterer en værdi på højst kr.
150.000,- samt vedrører tjenesteydelser, der udbydes af hoteller, restauranter, forlystelsesparker, vandrerhjem
samt andre virksomheder, der erhvervsmæssigt tilbyder lignende tjenesteydelser. Klager over ydelser, der overstiger ovennævnte beløbsgrænse, henvises til behandling ved de almindelige domstole.
Klagen rejses mod den og/eller de, der efter retsplejelovens regler kan sagsøges ved de danske domstole om de
i klagen omhandlede spørgsmål. Ankenævnet behandler ikke klager, der er omfattet af Pakkerejse-Ankenævnets
virksomhed eller klager som vedrører leje af feriehuse eller campingpladser. Disse behandles af Ankenævnet for
Feriehusudlejning
Ingen klagesag kan blive behandlet, før klager har henvendt sig om klagen til indklagede, og denne henvendelse
ikke har resulteret i en for klager tilfredsstillende løsning.
Ankenævnet opkræver et gebyr ved klagens indbringelse på kr. 150,-. Hvis nævnet afviser sagen uden at tage
stilling til klagen, tilbagebetales gebyret. Får klager medhold, skal den indklagede refundere gebyret.
For forbrugere, der modtager tjenesteydelser fra medlemmer af hotel, restaurant og turisterhvervets brancheforening, HORESTA, er der en særlig garantifond, som sikrer, at der udbetales erstatning til klager, når Ankenævnets
afgørelse foreligger, og indklagede ikke har efterkommet afgørelsen inden for den af nævnet fastsatte frist. Formålet er at skabe en tryghed hos forbrugeren ved besøg i HORESTAs medlemsvirksomheder.
Erhvervsdrivende, som ikke efterlever Ankenævnets afgørelse, offentliggøres på Ankenævnets hjemmeside
www.hrt-ankenaevn.dk. For hoteller, restauranter mv. er det næringsbrevsindehaverens navn, der bliver offentliggjort.
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3. Afvisning af klager
Ankenævnet kan med henvisning til § 12 i ankenævnets vedtægter afvise at behandle en klage. Det fremgår
således af vedtægternes § 12, at:
”Ankenævnet kan afvise klager, som på grund af deres vanskelige eller principielle juridiske karakter, eller på
grund af usikkerhed om bedømmelsen af de fremkomne oplysninger eller andre særlige grunde, skønnes uegnede
til behandling i Ankenævnet. Afvisningen skal ledsages af en begrundelse sammen med oplysning om mulighed
for at indbringe sagen for domstolene samt om muligheden for at få retshjælp og/eller søge fri proces”.
Enkelte sager afvises administrativt, dvs. uden at de forelægges for ankenævnet, da de helt klart ikke henhører
under ankenævnets kompetence. Det drejer sig f.eks. om sager, hvor den indklagede, f.eks. et hotel, er beliggende
i udlandet, og hvor klagen vedrører dette hotel.
En del klager når frem til behandling hos ankenævnet, men afvises af forskellige grunde af ankenævnet.
Den typiske grund til afvisning er, at faktum i en sag er uklar. Sagen fremstår ofte som en ”påstand mod påstand”-sag, og en nærmere afklaring af fakta vil kræve, at der f.eks. føres vidner. De sager, der egner sig til
behandling i ankenævnet, er typisk enkle sager, hvor faktum er ubestridt.
I sager, hvor faktum er uklart, hvor der er tale om påstand mod påstand, og hvor der forudsættes bevisførelse i
form af vidner, henvises klager til at indbringe klagen for domstolene.
Ankenævnet kan træffe en delafgørelse, hvor ankenævnet træffer afgørelse alene om det eller de spørgsmål,
hvor forholdene er klart oplyst, mens den øvrige del af klagen henvises til behandling hos domstolene.
Et eksempel på en afvist sag er sagen 2013-0176. Sagen er omtalt under afsnit 5.1 om garderobesager.
Sagen vedrørte en bortkommet jakke med indhold. Da klager ikke kunne fremlægge et garderobemærke, som
bevis for jakkens indlevering i garderobe, idet han påstod, at garderobepersonalet havde beholdt nummeret, da
personalet skulle udlevere hans jakke, og da indklagede påstod, at klager slet ikke havde haft noget garderobenummer, afviste Nævnet at behandle sagen under henvisning til, at der var modstridende oplysninger omkring
garderobenummerets eksistens.
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4. Genoptagelse af klager
Ankenævnets formand har mulighed for på baggrund af vedtægternes § 15, at genoptage en sag, hvis en af
parterne anmoder herom.
Genoptagelse kan ske, hvis der 1) er lovligt forfald hos en part, som ikke har ytret
sig i sagen eller, hvis der 2) foreligger nye oplysninger, som den pågældende part ikke havde haft mulighed for at
fremskaffe til nævnsbehandlingen, og som, hvis disse oplysninger havde foreligget under nævnsbehandlingen,
kunne have medført et andet udfald af sagen.
Mulighederne for at få genoptaget en afgørelse er således temmelig snævre. Ankenævnet modtager ikke desto
mindre jævnligt anmodninger om genoptagelse. Anmodning om genoptagelse er stort set altid begrundet i, at den
ene part er utilfreds med afgørelsen, og typisk er denne part af den opfattelse, at de oplysninger, som modparten
er kommet med, ikke er korrekte eller, at de oplysninger som parten selv er kommet med, enten ikke er korrekt
gengivet i sagsfremstillingen eller, at oplysninger, som parten er kommet med, slet ikke er gengivet i sagsfremstillingen.
Ankenævnet foretager altid en vurdering af anmodningen. Nogle anmodninger afgøres af formanden, som, jf.
vedtægterne, har hjemlen hertil, mens andre anmodninger forelægges Ankenævnet til drøftelse.
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5. Udvalgte sagsområder og afgørelser, 2013 og 2014
5.1. Garderobesager
Den sagstype, som er oftest forekommende blandt ankenævnets sager, er klager, som vedrører jakker, tasker mv.,
som er indleveret i en betalingsgarderobe, men hvor den pågældende jakke, taske mv. er enten fejludleveret, stjålet
eller af andre årsager ikke kan udleveres, når klager forlader stedet og ønsker jakken/tasken udleveret. I langt de
fleste af disse sager har klager betalt et mindre beløb for opbevaring af overtøjet og har fået udleveret et garderobebevis ved indleveringen.
De fleste af disse sager vedrører diskoteker og barer, og ofte er der tale om steder, hvor gæsternes brug af garderoben er tvungen i forbindelse med adgangen.
Der er en omfattende praksis på området, og denne praksis er ganske klar. Hvis et diskotek, en restaurant eller en
anden virksomhed mod betaling og mod udlevering af et garderobemærke har taget imod en jakke, en taske eller
andre ejendele, og opbevarer disse effekter i en bemandet garderobe, mens gæsten opholder sig på stedet, så er det
klare udgangspunkt, at virksomheden også er erstatningspligtig, hvis den/de indleverede effekter ikke er til stede,
når gæsten mod forevisning af sit garderobemærke ønsker sine ejendele udleveret.
Opslag i tilknytning til garderoben om, at virksomheden alene påtager sig et begrænset ansvar, f.eks. at man alene
udbetaler op til et bestemt beløb for bortkomne garderobeeffekter, eller at garderoben er på eget ansvar, tillægger
Ankenævnet ikke selvstændig betydning. Er der derimod tale om en ubemandet garderobe, som gæsten ikke betaler
for at benytte, og fremgår det i tilknytning hertil, at garderoben er på eget ansvar, vil virksomheden normalt ikke blive
pålagt ansvar for forsvundne tasker og jakker mv.
Erstatningsansvaret er ikke ubegrænset. En gæst vil normalt ikke kunne få erstatning for kostbare effekter, der
– uden særlig bemærkning herom – indleveres i en garderobe. En bortkommen jakke skal normalt erstattes med
jakkens købspris, mens eventuelle effekter i lommerne normalt ikke erstattes. Kun mindre værdifulde effekter, som
man kan forvente vil blive opbevaret i lommerne, f.eks. handsker eller et halstørklæde, skal erstattes.
Derimod vil f.eks. en mobiltelefon eller anden elektronik normalt ikke skulle erstattes. Det samme gælder f.eks.
indholdet af en indleveret taske. Også her vil tasken normalt skulle erstattes med det indhold, man naturligt kan
forvente, der efterlades i en taske. Det vil bero på en konkret vurdering, hvilke effekter der skal erstattes og med
hvilke beløb.
Der kan således ikke udarbejdes en egentlig positiv/negativliste.
I den periode som denne årsberetning vedrører, har Ankenævnet haft flere sager, hvor der netop har været tale om
indlevering af tasker og jakker, hvor der sammen med jakken eller som indhold i tasken har været en lang række
genstande, som klager ønskede erstatning for. Et eksempel på en sådan sag er sagen med j.nr. 2013-1138, hvor der
var tale om, at klager havde indleveret en rygsæk i en betalingsgarderobe som hørte til en studentercafe på et videregående uddannelsessted. Ifølge klager kunne den samlede værdi af taske og indhold opgøres til over 18.000 kr.,
hvoraf taskens værdi kun udgjorde 750 kr. I tasken var der imidlertid efter det oplyste bl.a. en MacBook-computer til
en værdi af mere end 10.000 kr. samt en række kosmetiske produkter og flere sæt nøgler herunder bilnøgler.
I sagen var der modstridende forklaringer om, hvorvidt det overfor garderobepersonalet i forbindelse med indleveringen var blevet oplyst, at tasken blandt indeholdt en computer samt hvorvidt klager var blevet oplyst om, at
klagers computer ville være i sikkerhed i garderoben.
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Ankenævnet bemærkede i den forbindelse, at der forelå modstridende oplysninger herom, samt at Ankenævnet
ikke foretager vidneafhøringer med henblik på at konstatere rigtigheden af de modstridende oplysninger. På den
baggrund kunne det ikke lægges til grund, at garderobepersonalet på forhånd havde accepteret at tage den dyre
computer i forvaring i garderoben.
En afgørende forudsætning for at en klager kan få erstatning for effekter, som påstås bortkommet/fejludleveret i en
garderobe er, at klager kan dokumentere, at klager faktisk har indleveret de pågældende effekter. Hvis ikke klager
kan fremlægge et garderobebevis eller anden form for valid dokumentation for, at der er sket indlevering af de påståede effekter, vil klage heller ikke kunne opnå erstatning.
En variant af en sådan sag er sagen med j.nr. 2013-0475, hvor der var tvivl om garderobemærkets ægthed. Klager
kunne fremvise et garderobemærke, som klager påstod, at han havde fået udleveret den pågældende aften. Indklagede påstod imidlertid, at det fremviste garderobenummer ikke kunne være fra den pågældende aften og formentlig heller ikke fra indklagedes virksomhed, idet flere andre omkringliggende steder anvendte tilsvarende typer
af garderobenumre. Ankenævnet udsatte sagen og bad indklagede om dokumentation for, at garderobenumret ikke
stammede fra den pågældende aften eller fra indklagedes virksomhed.
Indklagede var imidlertid ikke i stand til at fremvise dokumentation for, hvilke garderobenumre, der var anvendt den
pågældende aften, f.eks. ved fremlæggelse af logbog eller lignende. På den baggrund lagde nævnet klagers forklaring til grund, og indklagede måtte erstatte klagers bortkomne jakke med kr. 2.000,-.

Afgørelse om garderobesager
J.nr. 2013-0176 – Mistet jakke i garderobe
Den 19. januar 2013 var klager gæst på indklagedes diskotek. Klager indleverede i forbindelse med sit besøg sin
jakke med indhold i indklagedes garderobe kl. 00.00, og fik i den forbindelse udleveret et garderobenummer.
Da klager kl. 04.00 ville afhente sin jakke i garderoben, var jakken imidlertid væk.
Indklagede opfordrede i denne forbindelse klager til at tage telefonisk kontakt til indklagede den efterfølgende dag
efter kl. 18.00.
I overensstemmelse med denne opfordring kontaktede klager indklagede. Indklagede oplyste ved denne samtale, at
jakken fortsat ikke var fundet.
Klager kontaktede derefter indklagedes bestyrere pr. mail den 22. januar 2013. Indklagede bekræftede ved e-mail
af 23. januar 2013, at jakken fortsat var forsvundet. Klager gjorde gældende, at jakken indeholdt pas, nøgler og en
odds-kupon til en værdi af kr. 2.400,-.
Ved mail af 24. januar 2013 gjorde klager gældende, at indklagede, efter klagers opfattelse, havde udleveret jakken
til en anden gæst, og at indklagede af denne årsag burde erstatte jakken.
Ved mail af 25. januar 2013 afviste indklagede denne påstand. Indklagede var derimod af den opfattelse, at klager
enten havde tabt eller mistet sit garderobenummer, og at en anden gæst måtte have fundet nummeret og afhentet
jakken, og at indklagede var uden skyld i dette. Indklagede oplyste samtidig, at klagers garderobenummer var klagers
forsikring for, at indklagede havde klagers jakke i besiddelse, og eftersom klager ikke var i besiddelse af sit nummer,
kunne indklagede ikke gøre yderligere.
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Indklagede forslog ved samme mail, at klager i stedet kontaktede sin forsikring.
Den 30. januar 2013 henvendte klagers far sig til indklagede pr. brev, og gjorde gældende, at indklagedes afvisning
af erstatningskravet måtte bero på en fejl, og at klager havde været i kontakt med Forbrugerrådets juridiske afdeling,
der havde tilkendegivet, at indklagedes forsikring burde dække tyveriet.
Den 13. februar 2013 indgav klager en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Den 26. februar 2013 videresendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen klagen til behandling i Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme.
For så vidt angik det omstridte garderobenummer, tog Ankenævnets sekretariat telefonisk kontakt til klager, som
oplyste, at han, i forbindelse med at han ville afhente sin jakke i indklagedes garderobe, indleverede sit garderobenummer til personalet i indklagedes garderobe. Klager fik ikke nummeret tilbage og var derfor ikke længere i
besiddelse af garderobenummeret.
Klager fandt, at indklagede skulle erstatte jakkens værdi med kr. 5.200,00, nyt pas til en værdi af kr. 600,00 og en ny
systemnøgle til en værdi af kr. 180,00.
Klagers samlede krav var kr. 5.980,00.
Indklagede fremkom ikke med bemærkninger til klagen.
Nævnet fandt, at der var en sådan usikkerhed om bedømmelsen af de fremkomne oplysninger, at sagen skønnedes
uegnet til behandling i Nævnet, jf. vedtægternes § 12.
Nævnet lagde herved særlig lagt vægt på, at der mellem parterne ikke var enighed om, hvorvidt klager var i besiddelse af et garderobemærke, som blev indleveret til garderoben den pågældende aften/nat. Klager havde telefonisk
oplyst, at han afleverede garderobemærket, da han ønskede sin jakke udleveret. Indklagede havde bestridt dette og
havde oplyst, at klager ikke var i besiddelse af garderobemærket.
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Da dette var af afgørende betydning for sagens udfald, og da afklaringen heraf ville kræve en bevisførelse, som ikke
kunne finde sted for Nævnet, afviste Nævnet at behandle sagen.
Nævnet bemærkede afslutningsvis, at klager havde mulighed for at indbringe sagen for domstolene, hvis klager
ønskede en afgørelse af sagen.

J.nr. 2013-0475 – Garderobeansvar – bortkommet vest
Klager oplyste, at han den 30. marts 2013 var gæst på indklagedes bar/natklub. Klager indleverede sin vest i indklagedes garderobe mod betaling af kr. 20,- og fik udleveret et garderobenummer. Klager anførte, at der var tvungen
garderobe på stedet. Da klager tidligt om morgenen forlod indklagede og skulle have sin vest udleveret, var den ikke
i garderoben.
Klager fik selv mulighed for at undersøge garderoben, men kunne heller ikke finde vesten.
Klager forsøgte i de følgende dage at kontakte indklagede telefonisk, og da dette ikke kunne lade sig gøre henvendte
han sig den 3. april 2013 pr. e-mail til indklagede, hvor han forklarede situationen. I denne mail skrev klager, at der var
tale om en brun vest. Klager modtog samme dag svar fra indklagede om, at denne ville tale med ”garderobedrengen”
fra den pågældende aften. Indklagede oplyste samtidig, at han ikke kunne finde klagers vest. Indklagede henviste
klager til at søge tabet dækket hos dennes egen forsikring. I en mail af samme dag til indklagede anførte klager, at
hvis vesten ikke kunne findes, måtte indklagede være erstatningspligtig.
Da klager ikke hørte yderligere kontaktede han igen indklagede pr. e-mail den 15. april 2013, men modtog ikke noget
svar.
Klager oplyste overfor Ankenævnet, at der er tale om en vest af mærket Canadian Goose, indkøbt hos en Sportmaster i Århus i februar 2012 til kr. 2000,-. Klager var ikke i besiddelse af en kvittering for vesten.
Som svar på indklagedes bemærkninger i e-mail af 15. maj 2013, den 29. maj 2013 til Ankenævnet (se nedenfor
under ”Indklagedes bemærkninger”) anførte klager bl.a. følgende:
•

Selvom det ikke fremgik af skiltning hos indklagede, gik klager ud fra, at der var tvungen garderobe, da de øvrige
gæster ikke havde overtøj på. Klager anførte videre, at det ikke kunne være afgørende, om, der var tvungen
garderobe eller ej, da indklagede mod betaling tog klagers vest i sin varetægt.

•

At vesten kunne være fejludleveret, eller taget af en anden gæst, idet andre gæster muligvis – ligesom indklagede – havde fået adgang til garderoben den pågældende aften. Yderligere anførte indklagede i dennes
bemærkninger, at der ofte opstod forvekslinger af tøj. Dette indikerede, at der ikke var styr på indklagedes
garderobe.

•

At klager alene var på indklagedes bar/diskotek den pågældende aften, og at der derfor ikke var mulighed for
en forbytning med garderobenumre fra andre steder. Klager var sammen med 10 andre mænd, som alle fik deres
overtøj udleveret.

•

At det var nemt for indklagede at påberåbe sig, at garderobenummeret ikke stammede fra den pågældende aften. Klager var i besiddelse af garderobenummeret og klager havde kontoudtog, der viste, at klager havde brugt
penge hos indklagede den pågældende aften. Yderligere havde klager billeder, som viste, at klager og dennes
venner var hos indklagede den pågældende aften.

•

Klager havde været på hittegodskontoret for at lede efter vesten. Her var den ikke.
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Klager ønskede vestens værdi erstattet med kr. 2000,-.
Indklagede anførte i sit svar på klagen af 15. maj 2013 bl.a., at garderoben lå på 2. sal i forhold til indgang med
dørmandskontrol. Der var ikke “tvungen garderobe”. Indklagedes garderobe var en service, som man kunne benytte,
efter eget valg.
Den pågældende aften oplyste klager i garderoben, at der var tale om en mørk jakke. En sådan jakke kunne ikke
findes i indklagedes garderobe. Indklagede anførte yderligere, at det foreviste garderobe nummer, med nr. 735, lå
væsentligt udenfor den talrække, de øvrige jakker i garderoben havde den pågældende aften.
Indklagede var således af den opfattelse, at garderobenummeret stammede fra en tidligere åbningsdag, og dermed
ikke var gyldigt den pågældende aften.
Indklagede oplyste, at alle jakker/genstande der blev fundet i indklagedes garderobe efter lukketid, blev samlet
og afleveret på hittegodskontoret. Indklagede anførte, at klager havde vekslet mellem brugen af “jakke” & “vest”,
hvilket kan have bidraget til, at vesten, som blev kaldt en jakke på dagen, ikke kunne findes af garderobepersonalet.
Indklagede bemærkede, at klager ikke havde oplyst, om klager havde rettet henvendelse til hittegodskontoret, hvor
jakken/vesten i så fald ville være blevet indleveret.
Personalet den pågældende aften havde overfor indklagede oplyst, at klager var meget ubehøvlet og ikke var ædru.
Yderligere havde klager ifølge indklagede i en mail fremsat trusler omkring offentliggørelse af indklagedes navn mv.
for at opnå erstatning. Efter disse trusler valgte indklagede ikke at korrespondere yderligere med klager.
Der kunne efter indklagedes opfattelse ikke udbetales erstatning for en jakke/vest på det foreliggende grundlag.
Indklagede anførte således, at garderobebilletten slet ikke stammede fra den pågældende dag. Den kunne ifølge indklagede være købt en anden dag, eller på et andet diskotek. Indklagede anførte yderligere, at flere af hans omkringliggende kollegaer brugte samme leverandør af garderobe-numre, som ikke indeholdt firmanavn/dato. Indklagede
havde oplyst, at der tit skete forviklinger i nattelivet om, hvilket diskotek/garderobe man havde sit overtøj opbevaret
i. Indklagede var således beliggende i en gade, hvor der fandtes 15 andre natrestaurationer.
Indklagede oplevede til stadighed, at den jakke en gæst troede han/hun havde på i byen, viste sig at være en anden,
når man kom hjem og kiggede i skabet. Derved opstod der ofte forviklinger i nattelivet, som hittegodskontoret i de
fleste tilfælde afhjalp.
Klager fik adgang til garderoben på forlangende, efter en meget ophidset og truende adfærd over for den unge garderobemedarbejder. Det var ellers ikke tilladt for gæster at gå ind i garderoben, men garderobedrengen havde oplyst,
at han ikke turde andet end at lade klager få adgang til garderoben.
Indklagede havde oplyst, at indklagedes personale og stedets videoovervågning ikke kunne bekræfte, at klager
skulle have været en del af et selskab på 10 mænd. Som følge af klagers truende adfærd, tjekkede dørmændene
således videoen om morgenen. Klager var således - ifølge indklagede - alene i selskab med højst én anden person,
ud fra videoen at dømme.
Garderobenummeret stammede ifølge indklagede ikke fra den pågældende aften, uanset at dette blev påstået af
modparten. Det garderobenummer, som klager kunne fremvise, kunne ifølge indklagede købes i ethvert restaurationssupermarked, og denne type nummer anvendes af flere omkringliggende natrestauranter Det pågældende nummer stemte ifølge indklagedes personale ikke med de øvrige garderobenumre den pågældende aften. Indklagede
havde på baggrund af denne sag, og et stigende antal tilfælde af forsøg på snyd, sat gang i et ændret nummersystem, baseret på indklagedes kasseapparater med logo og dato.
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Indklagede anførte, at selv med et sådant system kan man stadig - som gæst - give nummeret til en kammerat, som
kunne få held til at beholde nummeret og få jakken udleveret, såfremt man formåede at forvirre/skræmme/snyde
garderobepersonalet, til ikke at inddrage nummeret ved udlevering af jakken. Derefter kunne en anden person med
nummeret i hånden forlange uretmæssig erstatning.
Ankenævnet udsatte på nævnets møde den 16. september 2013 behandlingen af sagen, idet man ønskede dokumentation for indklagedes påstand om, at det garderobenummer, som klager var i besiddelse af, som anført af
indklagede, ikke stammede fra den nummerrække, som blev brugt den pågældende aften/nat.
Indklagede oplyste i en e-mail af 4. november 2013 til Ankenævnet, at barchefen, som lavede regnskab i garderoben
ved lukketid, samt bestyreren, som dagen efter kontrollerede barchefens arbejde, begge var af den opfattelse, at det
garderobenummer, som klager havde fremvist, ikke kunne stemme med nummerrækken den pågældende aften. Indklagede anførte, at om nødvendigt kunne der fra barchefen og bestyreren indhentes tro- og loveerklæringer, ligesom
begge personer ville være indstillet på at vidne i en evt. retssag.
Indklagede fandt, at klagers krav måtte afvises.
Efter de fremkomne oplysninger anså Nævnet klagers garderobenummer for at være et tilstrækkeligt sikkert bevis
for, at klager mod betaling havde indleveret sin vest til indklagedes garderobe den pågældende aften. Ankenævnet
fandt ikke, at kunne lægge indklagedes bemærkninger om, at garderobenummeret ikke stammede fra den pågældende aften/nat, til grund, idet bestyrerens og barchefens opfattelse heraf ikke var understøttet af nogen form for
konkret dokumentation i form af f.eks. en logbog, en kasseoversigt eller andet, som dokumenterede, hvilke garderobenumre, der blev anvendt den pågældende aften. Ankenævnet lagde herefter klagers forklaring om, at garderobenummeret stammede fra den pågældende aften, og at vesten bortkom i indklagedes varetægt, til grund. Nævnet
fandt således, at indklagede var pligtig at erstatte vestens værdi, kr. 2.000,-.
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2013-0522 – Bortkommet taske i garderobe
Lørdag den 9. marts 2013 besøgte klager indklagedes virksomhed. Klager afleverede sin taske i garderoben hos
indklagede til opbevaring og betalte et (ikke oplyst) beløb herfor, og fik udleveret et garderobenummer.
Da klager senere samme aften/nat forlod indklagede, glemte hun at hente sin taske i garderoben.
Klager kontaktede mandag den 11. marts 2013 indklagede pr. e-mail og gjorde opmærksom på, at hun havde glemt
sin taske. I e-mailen beskrev klager tasken og nogle af de genstande, som lå i tasken.
Samme dag skrev barchefen hos indklagede tilbage til klager, at klagers taske lå hos indklagede og kunne afhentes
mellem kl. 20.00 samme dag eller kl. 18.00 dagen efter.
Da klager i løbet af ugen den 25.3. – 31.3.2013 var nede for at hente tasken, fik klager af indklagede oplyst, at hun
måtte komme igen senere, da der på det pågældende tidspunkt ikke var tid til at undersøge, om klagers taske var
der. Klager fik at vide, at hun skulle komme igen ugen efter.
I ugen efter var klager igen nede hos indklagede for at få tasken udleveret, men her kunne man ikke finde tasken.
Den 5. april 2013 skrev klager på ny til barchefen hos indklagede. Klager oplyste her, at hun udover at have været
nede i indklagedes virksomhed for at få tasken udleveret også havde været på hittegodskontoret, hvor tasken heller
ikke var.
Samme dag skrev barchefen hos indklagede tilbage til klager, at han havde undersøgt indklagedes virksomhed ”fra
top til tå”, og at tasken ikke var der mere. Indklagede skrev yderligere, at da klager første gang (den 11. marts 2013)
henvendte sig, var tasken til stede. Barchefen oplyste i samme mail, at han forgæves havde gennemset 200 timers
overvågningsvideo for evt. at opklare, hvad der var sket med tasken. Indklagede beklagede, at tasken var væk og
tilbød i mailen klager kr. 1.000,-, som erstatning for taske og indhold.
Den 3. maj 2013 skrev klager tilbage til indklagede og anførte, at det var klagers opfattelse, at indklagedes forsikring
burde dække tabet af hendes taske.
I samme e-mail opgjorde klager det samlede tab af taske og indhold til i alt kr. 8.724,-, som klager ønskede erstattet.
Klager anførte dog, at det par sko, som var i tasken var brugt en smule. Klager anførte yderligere, at indklagedes
tilbud om kr. 1.000,- som erstatning for den forsvundne taske ikke var tilfredsstillende.
Taske og indhold samt værdiopgørelsen heraf er nærmere beskrevet i bilag 1 (e-mail af 3. maj 2014 fra klager til
indklagede).
Den 21. maj 2013 indgav klager en klage til Ankenævnet.
Klager ønskede hel eller delvis erstatning af tasken og indholdet heraf i overensstemmelse med den tabsopgørelse,
som klager den 3. maj 2014 havde fremsendt til indklagede.
Klager havde afvist indklagedes tilbud om delvis erstatning for tasken og indholdet.
Tilbuddet blev afvist med den begrundelse, at det ikke var op til indklagede, at afgøre, hvorvidt de genstande, der var
i tasken, er passende at medbringe på en sportsbar.
Den 21. november 2013 svarede indklagede under henvisning til den indgivne klage, at indklagede ønskede at få
tilsendt kopi af original kvittering for taske og indhold.
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Ankenævnets sekretariat oplyste overfor indklagede, at indklagede efter praksis i garderobesager ikke har krav på at
få kopi af kvittering for tasker og genstande, som er bortkommet i en garderobe.
Den 7. april 2014 skrev indklagede til Ankenævnet og fastholdt kravet om at få – hvis ikke kopi af kvitteringer – så
anden form for dokumentation for tasken og de i tasken indeholdte genstande. Samtidig tilbød indklagede at erstatte
tasken og en del af indholdet til en samlet værdi af kr. 3.783,Klager begrundede forligstilbuddet om at erstatte de nævnte genstande med, at disse genstande var, hvad man kan
antage, at der medbringes på en bar/sportsbar.
Den 2. juni 2014 skrev indklagedes advokat til Ankenævnet og anførte, at indklagedes tilbud af 7. april 2014 om
erstatning for tasken og dele af indholdet langt ”overstiger kogepunktet” for, hvad der sædvanligvis kan forlanges
erstattet ved bortkomst af effekter i tasker der indleveres til opbevaring i garderober.
Ydereligere anførte indklagedes advokat, at det i tasken påståede indhold måtte dokumenteres eller i det mindste
sandsynliggøres af klager.
Endelig anførte indklagedes advokat, at såfremt klager fastholdt det hævdede omfang af effekterne, fordrede dette
mundtlig bevisførelse, hvorfor sagen burde henvises til domstolene.
I et svar af 3. juni 2014 til indklagedes advokat anførte Ankenævnet, at det ville bero på en konkret vurdering af
sagen – herunder omfanget af dokumentation for de bortkomne effekter – i hvilket omfang, klager ville kunne opnå
erstatning. Endelig blev det anført, at Ankenævnet, hvis nævnet skønnede, at sagen krævede vidneførsel, vil afvise
sagen og henvise sagen til behandling hos domstolene.
Ankenævnets sekretariat skrev den 4. juni 2014 til klager og opfordrede hende til – i så vidt omfang som muligt – at
fremlægge kopi af kvitteringer mv. som klager måtte være i besiddelse af, og som kunne dokumentere det påståede
indhold i tasken.
Indklagede fandt, at indklagedes eventuelle erstatningspligt burde begrænses til det af indklagede i e-mail af 7. april
2014 tilbudte.
Ankenævnet gav klager delvis medhold.
Det blev af nævnet lagt til grund som ubestridt, at klager den 9. marts 2013 besøgte indklagede og mod betaling
indleverede sin taske med indhold i garderoben, at hun forlod stedet senere på natten uden at afhente tasken, at
indklagede den 11. marts 2014 meddelte indklagede, at tasken lå hos indklagede og kunne afhentes, samt at tasken
var bortkommet, da klager ca. to uger senere ville hente den.
Tasken var således bortkommet, mens den var i indklagedes varetægt. Nævnet fandt, at indklagede herved havde
pådraget sig et erstatningsansvar.
Efter det oplyste om indholdet i tasken og værdien heraf, som klager havde opgjort til kr. 8.724, fandt Nævnet, at omfanget af indholdet var usædvanligt, og at værdien af indholdet var usædvanlig høj henset til, at tasken blev indleveret i en garderobe på et diskotek, hvor garderoben typisk modtager og opbevarer sædvanligt overtøj samt tasker, som
ikke indeholder større værdier. Da klager ikke havde gjort indklagede opmærksom på, at tasken indeholdt værdier i
den anførte størrelsesorden, som lå ud over, hvad der kan forventes indleveret i en garderobe på et diskotek, fandt
Nævnet, at indklagedes erstatningsansvar måtte begrænse sig til værdien af tasken og et mere sædvanligt indhold.
Ankenævnet fandt herefter, at indklagede skulle erstatte klager taskens værdi, kr. 580,- samt et skønsmæssigt
fastsat beløb til dækning for taskens øvrige indhold. Nævnet fandt, at dette beløb på grundlag af de fremkomne
oplysninger passende kunne fastsættes til kr. 2.500,-
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2013-1138 - Mistet rygsæk i garderobe
Den 31. oktober 2013 besøgte klager efter arbejdstid sammen med nogle venner indklagedes cafe.
Klager afleverede sin jakke og rygsæk i indklagedes garderobe mod betaling af kr. 40,00. Klager fik et nummer til sin
jakke og et nummer til sin rygsæk.
Da klager efterlod sine genstande i garderobepersonalets varetægt, spurgte klager eksplicit, om indklagede kunne
garantere, at klagers rygsæk var i sikkerhed. Garderobepersonalet forsikrede i den forbindelse klager om, at rygsækken var i gode hænder. Garderobepersonalet viste desuden klager, hvor de ville opbevare rygsækken.
Da klager imidlertid efter et par timer vendte tilbage for få udleveret sin taske viste det sig, at tasken desværre ikke
længere var der. Efter lukketid var der dog en anden sort rygsæk tilbage. Klager formodede således, at garderobepersonalet fejlagtigt havde udleveret klagers rygsæk til indehaveren af den efterladte rygsæk.
Klager fik af personalet at vide, at han skulle henvende sig til den cafeansvarlige. Klager henvendte sig i overensstemmelse hermed til den cafeansvarlige, som forsynede klager med en kvittering for sin henvendelse.
Klager havde efterfølgende kontakt til indklagedes direktør, som oplyste, at indklagede havde gennemgået den efterladte rygsæk med henblik på at finde kontaktoplysninger på den person, der formentlig har fået klagers rygsæk med
hjem, men indklagede havde desværre ikke havde fundet noget.
Den 5. november 2013 fremsendte klager sit krav om erstatning for rygsækken samt dens indhold til indklagede.
Den 6. november d.å. orienterede indklagede klager om, at klagers henvendelse skulle forelægges for indklagedes
bestyrelse.
Den 13. november d.å. tilkendegav indklagede imidlertid, at indklagede alene ville kompensere klager med kr.
1000,00, idet indklagede anførte, at det tydeligt fremgik af et skilt i garderoben den pågældende aften, at indklagede alene dækkede op til kr. 1000,00 ved tab af ejendele. Desuden henviste indklagede klager til at rette henvendelse
til sin egen forsikring.
Klager responderede samme dag, at kr. 1000,00 ikke var tilfredsstillende kompensation, samt at det ikke fremgik nogen steder i indklagedes garderobe, at de maksimalt dækkede op til kr. 1000. Klager bemærkede desuden, at såfremt
dette fremgik, ville det ikke være gyldigt, og at klager nu agtede at indbringe sagen for Ankenævnet. (Bilag A, 4)
Klagers krav:
På baggrund af den vedlagte erstatningsopgørelse ønskede klager sit fulde tab opgjort til kr. 18.208,00 dækket.
Indklagede bemærkede, at:
Indklagedes garderobe alene dækkede op til kr. 1000,00 og at dette fremgik klart og tydeligt på et skilt ved garderoben. Eftersom indklagede var en studentercafe, var indklagede bekendt med, at mange gæster kom direkte efter
undervisning, og således havde deres bærbare computere med.
Indklagede gjorde på denne baggrund meget ud af at orientere sine gæster om ikke at efterlade værdifulde ting i
garderoben.
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Indklagede beklagede, at det desværre lod til at klagers rygsæk den 31. oktober 2013 var blevet givet til en anden
gæst.
Indklagede fastholdt alene at ville betale en kompensation på kr. 1000,00.
Ankenævnet gav klager delvis medhold.
Ankenævnet bemærkede, at indklagede var en studentercafé, som var ejet af de studerende på den pågældende
uddannelsesinstitution.
Indklagede havde oplyst, at de normalt opfordrede de studerende til ikke at efterlade værdigenstande, herunder
computere i deres tasker, når de indleverede dem i garderoben. Ankenævnet fandt på dette grundlag ikke uden
yderligere dokumentation at kunne lægge klagers oplysning til grund, hvorefter de to piger i garderoben skulle have
forsikret klager om, at hans computer, som var i rygsækken, ville være i sikkerhed i garderoben.
Klager har anført, at to vidner og de to piger i garderoben ville kunne bekræfte hans udsagn.
Ankenævnet foranstalter imidlertid ikke bevisførelse i form af vidneafhøringer, og klager blev derfor henvist til eventuelt at få prøvet dette spørgsmål ved domstolene.
Ankenævnet bemærkede, at Nævnet gennem behandlingen af et stort antal garderobesager har fastlagt den praksis, at der i rimeligt omfang ydes erstatning for indhold i indleverede tasker eller jakker, hvis indholdet må anses for
sædvanligt eller forventeligt. Der ydes som udgangspunkt ikke erstatning for elektronisk udstyr eller nøgler.
Ankenævnet henviste i den forbindelse til nævnets afgørelser i sagerne, j.nr. 485855-0013, 485855-1014, 4858550002, 485855-0003, og A-030-03.
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Ankenævnet fandt herefter, at klager havde krav på fuld erstatning for rygsæk og for skjorte, hvis værdi var dokumenteret, samt yderligere en skønsmæssigt fastsat erstatning for toiletsager, t-shirt, handsker og cykellygter, idet disse
effekters anskaffelsestidspunkt og værdi ikke var dokumenteret over for nævnet:
Dakine Rygsæk		
kr. 750,Samsøe og Samsøe skjorte kr. 500,Øvrige effekter:
Skønsmæssigt fastsat

kr. 750,-

I alt erstatning		

kr. 2.000 -

5.2 - Sager hvor aftalegrundlaget er uklart.
I en lang række af de sager, som Ankenævnet behandler, beror tvisten på, at parterne ikke har haft samme opfattelse
af, hvad der blev aftalt. Mest udpræget er dette ved afviklingen af private selskaber såsom bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og andre personlige mærkedage. Til afviklingen af sådanne mærkedage er der typisk knyttet meget
høje forventninger om, at dagen forløber godt, at maden er rigelig og velsmagende osv. Med høje forventninger
følger også muligheden for skuffelse, f.eks. hvis der er mangler ved maden, betjeningen eller andet.
Et andet – efterfølgende stridspunkt – er spørgsmålet om, hvad der egentlig var omfattet af arrangementet. Et
eksempel kan være uenighed om, hvorvidt der skulle være drikkevarer ad libitum, eller om der skulle afregnes efter
forbrug? Også prisen opstår der efterfølgende jævnligt uenighed om.
For at sikre en afstemning af forventninger, indhold, pris mv. i forbindelse med afholdelse af større selskaber, er
det derfor en rigtig god ide at udarbejde en skriftlig aftale eller ordrebekræftelse, som beskriver tidspunktet for
selskabets afholdelse, antallet af gæster, menu, drikkevarer, afbestilling og andre væsentlige elementer, herunder
selvfølgelig ikke mindst prisen for arrangementet.
Jo mere klar en (skriftlig) aftale er, jo mindre er sandsynligheden for, at der opstår efterfølgende uenighed. På trods
af dette ser Ankenævnet jævnligt eksempler på, at der enten ikke er udarbejdet en skriftlig aftale, eller at den aftale
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der er udarbejdet er så kortfattet eller så mangelfuld, at den ikke kan bruges som grundlag for at løse parternes
stridigheder.
De tvister, som Ankenævnet tager sig af, er tvister mellem erhvervsdrivende og forbrugere, og i denne relation er det
den erhvervsdrivende, der er den professionelle part. Det er derfor også den erhvervsdrivende, som er den nærmeste
til at bære ansvaret, hvis der opstår tvivl om, hvad der er aftalt. F.eks. fordi der ikke er udarbejdet en skriftlig aftale.
Det er således også den erhvervsdrivende, der er den nærmeste til at sikre, at der udarbejdes en skriftlig aftale, da
”risikoen” for, at det ikke er sket, som oftest vil falde tilbage på den erhvervsdrivende.
I nogle situationer, typisk der, hvor der slet ikke ligger en skriftlig aftale, kan parternes synspunkter om, hvad der
egentlig blev aftalt være, så modstridende og så mange, at Ankenævnet er nødsaget til at afvise sagen.
I mange sager har der imidlertid forud for afholdelse af et selskab typisk været en email-korrespondance mellem
parterne, således at Ankenævnet har en række holdepunkter for at afgøre sagen.
Et eksempel på en sag, hvor en manglende skriftlig aftale forårsagede efterfølgende uenighed er sagen med j.nr.
2012-1208, som er omtalt nedenfor.
Her havde parterne forud for selskabets afholdelse et møde samt flere telefonsamtaler, hvor man aftalte blandt
andet menu og pris. Der blev aldrig – på trods af indklagedes lovning herpå – udarbejdet en skriftlig aftale/ordrebekræftelse.
Klager havde fået opfattelsen af, at prisen for den hele tilbudte 3 retters menu, hvor hovedretten bestod af kronvildt,
ville være kr. 298,- pr. person, mens indklagede mente, at det alene var hovedretten (krondyrvildt), som skulle koste
kr. 298,-. Dette betød, at der var en prisdifference mellem den pris, som indklagede krævede og den pris, som klager
mente var aftalt på knap kr. 4.800,-.
Ankenævnet fandt, at det var den (professionelle) erhvervsdrivendes ansvar, at der ikke var udarbejdet en skriftlig
ordrebekræftelse med anførsel af prisen. Tvivlen om prisen måtte derfor komme klager, som forbruger, til gode.
I sagen med j.nr. 2014-0746, som også er beskrevet nedenfor, fik klager imidlertid ikke medhold. I denne sag havde
klager nægtet at betale ekstra for forlængelse af en fest. Indklagede havde gjort gældende, at det fremgik af indklagedes selskabsbrochure, som klager havde fået udleveret i forbindelse med bestillingen, at forlængelse af et selskab/en fest udover 8 timer kostede 25 kr. pr. halvtime pr. person. Klager anførte, at indklagede ikke kunne forvente,
at man forhånd satte sig ind i de betingelser, som var anført i indklagedes selskabsbrochure.
Ankenævnet fandt imidlertid, at brochuren, som var enkel og let tilgængelig, og som var blevet udleveret sammen
med bekræftelsen, udgjorde en integreret del af aftalen, hvorfor Ankenævnet ikke kunne give klager medhold.
Nedenfor er nævnt en række afgørelser – herunder de to ovennævnte - hvor parternes uenighed skyldes et manglende eller uklart aftalegrundlag.
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J.nr. 2012-1208 – Uenighed om pris for afholdelse af et selskab
I juni 2012 rettede klager personlig henvendelse til indklagede med henblik på afholdelse af selskabsarrangement
for ca. 40 personer hos indklagede.
Klager var klar over, at klager ikke havde en forudgående aftale om drøftelse af selskabsbestilling, og klager var
derfor indstillet på at vende tilbage på et andet tidspunkt, hvis dette var mere belejligt for indklagede.
Indklagedes ansatte ville dog gerne tage imod selskabsbestilling, på trods af klagers manglende aftale herom.
Klager fremlagde, på baggrund af informationer fra indklagedes hjemmeside og selskabsbrochure, et forslag til hvad
selskabet skulle indeholde. Der blev på denne baggrund mundtligt indgået aftale om:
Velkomstdrink:
Forret: 		
Hovedret:
		
Dessert: 		
		

Asti 38 kr.
Varmrøget laks serveret med asparges på sprøde salater med lun flutes 68 kr.
Helstegt kronhjortefilet serveret med rødvinspære, årstidens grøntsager, krydderkartofler og
vildtflødesauce – dagspris.
Fragilite isroulade med 4 slags is og sorbet, serveret med frisk frugt, chokoladesauce og flødeskum 58 kr.

Klager og indklagedes ansatte aftalte samtidig, at restauranten ville fremkomme med vinforslag til forret og hovedret. Klager og indklagedes ansatte aftalte endvidere, at de hen af vejen kunne få afklaret detaljer vedrørende
borddekorationer, lys, servietter og blomster. Klager anførte, at det på intet tidspunkt blev aftalt, at indklagede skulle
skaffe blomsterdekorationer.
Indklagede oplyste i denne forbindelse klager om, at indklagede ville fremsende en ordrebekræftelse/skriftlig aftale,
som klager skulle returnere underskrevet. Klager skulle ved underskrift af aftalen indbetale et reservationsgebyr på
1500 kr. Disse oplysninger fremgik ligeledes af indklagedes hjemmeside, hvor der stod: ”Når der bestilles et selskab
hos os, skal der udfyldes en reservationsaftale og der indbetales et reservationsgebyr på 1500 kr.”.
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I overensstemmelse med det aftalte, kontaktede indklagede et par dage efter klager telefonisk med forslag til vin.
Indklagede forslog en rødvin og en hvidvin til 189 kr. pr. flaske. Klager ønskede at betale for vinen efter forbrug og
ikke ad libitum. Klager fandt det bemærkelsesværdigt, at den anbefalede vin på fakturaen kostede det samme pr.
flaske, som vin ad libitum ville have kostet. Klager anførte, at det havde været en dårligere forretning for indklagede,
at klager havde valgt at betale drikkevarer efter forbrug, da der ikke blev drukket ret meget, og klager anførte, at man
let kunne få en tanke om, at indklagede havde følt sig fristet til på den baggrund at indhente den manglende profit
på vinen ved at hæve kuvertprisen.
Efter en uge, hvor klager fortsat ikke have modtaget en skriftlig aftale, som anført af indklagede, kontaktede klager
indklagede. Indklagedes ansatte oplyste i denne forbindelse, at indklagede ikke længere udarbejdede skriftlige aftaler ved selskabsarrangementer, da disse efter indklagedes opfattelse var overflødige.
Aftalen vedrørende klagers arrangementet blev dog mundtligt bekræftet af indklagedes ansatte. Indklagedes ansatte oplyste derudover, at indklagede ikke fandt det nødvendigt, at der blev indbetalt et reservationsgebyr.
I juli s.å. henvendte klager sig til indklagede med henblik på at få afklaret prisen på hovedretten, der indtil videre
alene havde været fastsat som ”dagspris”. Indklagedes ansatte oplyste ifølge klager i denne forbindelse en samlet
kuvertpris på 298 kr.
Klager havde, på baggrund af indklagedes brochure, hvor den dyreste hovedret kostede 168 kr. en forventning om,
at prisen for hovedretten ville være omkring 168 kr., hvilket stemte med en samlet kuvertpris på 298 kr. Indklagedes
ansatte blev imidlertid i tvivl om prisen, og ville derfor ringe til klager og bekræfte prisen efterfølgende. Klager og
klagers mand diskuterede på vej hjem fra indklagede, at de synes, den samlede pris på 298 kr. virkede rimelig, og
såfremt prisen alene var for hovedretten, ville de vælge en anden hovedret.
Få dage efter kontaktede indklagede klager for at bekræfte kuvertprisen på 298 kr. Klager var herefter ikke længere
i tvivl om den samlede kuvertpris.
Klager var indtil afholdelse af selskabet den 25. august 2012 i kontakt med indklagede, hvor kuvertprisen ikke blev
drøftet yderligere. Klager blev på intet tidspunkt præsenteret for den prisudregning, som indklagede efterfølgende
opstillede i indklagedes e-mail til klager af den 18. september 2012.
Samme dag, som arrangementet skulle afholdes, afmeldte klager en gæst, som desværre var blevet syg. Da alle gæsterne var ankommet, bemærkede klager, at klager havde miskalkuleret gæsterne, og der var således to gæster mere
end beregnet. Klager blev pinlig berørt og irriteret over dette, da bordplanen havde været på plads 14 dage forinden.
Klager var bevidst om, at det var en fejl fra klagers side og anmodede indklagede om at dække op til to ekstra. Klager
roste indklagede for, at dette, til trods for klagers fejl, uden problemer kunne lade sig gøre.
Klagers gæster kom fra flere steder i landet, hvilket betød, at ikke alle gæster kom præcis kl. 17.00. Klager benyttede
tiden, indtil alle gæster var på plads, til at pakke gaver op. Det var ikke klagers hensigt, at der skulle gå 1½ time, før
de kunne sætte sig til bords, men gaveudpakningen tog længere tid end forventet.
Klager gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at indklagede aldrig over for klager bemærkede, at klager var en
besværlig og ustruktureret kunde.
Efter afholdelse af selskabet den 25. august 2012 blev det aftalt mellem klager og indklagede, at indklagede ville
eftersende regningen for arrangementet.
Efter 10 dage ringede indklagede til klager og gjorde opmærksom på at indklagede endnu ikke have modtaget klagers betaling. Klager oplyste indklagede om, at klager aldrig havde modtaget en regning, som lovet. Umiddelbart
herefter fremsendte indklagede en kassebon tidsstemplet den 25. august 2012 kl. 17.15 til klager. Der fremgik ikke et
sluttidspunkt på kassebonen, og det var således umuligt for klager at afgøre, hvornår kassebonen var lukket. Klager
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bemærkede videre, at kassebonen ikke opfyldte de lovmæssige krav for en simpel faktura, idet kassebonen ikke
indeholdt oplysninger om moms.
Klager kontaktede herefter indklagede for at få oplyst indklagedes kontonummer. Klager gjorde i denne forbindelse
opmærksom på, at prisen på hovedretten ikke stemte med den aftalte pris, idet prisen på hovedretten ifølge kassebonen var fastsat til 298 kr., og at det samlede opkrævede beløb (23.089 kr.) af denne årsag lå 4.788 kr. over den
aftalte pris.
Klager henviste i sin klage til HORESTAs regler vedrørende branchekutyme § 1, hvoraf det fremgår, ”at der ved et selskabsarrangement bør foreligge en skriftlig bekræftelse, som bør indeholde nøjagtig oplysning om den aftalte menu
og øvrige ydelser samt dato og tidsramme for arrangementet. Desuden bør arrangementet samlede pris være nøje
angivet, herunder f.eks. om vinmenu, vin ad libitum og fri bar er omfattet. Det samme gælder reservationsgebyrets
størrelse og depositum.”
Klager henviste endvidere til, at det af HORESTAs regler § 13 fremgår: ”For at aftalen kan bevises, bør reservationen
foreligge enten i form af en ordrebekræftelse eller i form af en reservationsaftale, der er bekræftet på skrift af begge
parter”.
Klager gjorde i denne forbindelse gældende, at indklagede ved bestilling af arrangementet anførte, at det ikke var
nødvendigt at udarbejde en skriftlig aftale og klager af denne årsag ikke fandt det rimeligt, at klager skulle betale et
beløb der lå 4.788 kr. over den pris, som klager mente var aftalt mellem parterne.
Klager anførte videre, at såfremt der havde foreligget en reservationsaftale, som anført på indklagedes hjemmeside,
ville mange ting have været klarere og ikke givet anledning til tvivl. Klager formodede, at en sådan reservationsaftale, ville gøre op med, hvornår gæsten kunne henvende sig i restauranten, samt at en sådan aftale ville indeholde
klare aftaler om pris, betaling, fortrydelses- og reklamationsret.
Klager valgte af denne årsag alene at betale det efter klagers opfattelse aftalte beløb på 18.301 kr.
Klager var således ikke uvillig til at betale, men ønskede alene at betale den pris, som klager mente, blev aftalt mellem parterne. Klager gjorde endvidere gældende, at klager aldrig ville have bestilt kronhjortefilet, hvis klager havde
været bekendt med, at prisen for hovedretten var 298 kr.
Klager modtog efterfølgende 1. og 2. rykker for restindbetalingen fra indklagede.
Klager gjorde gældende, at tilsvarende menu med krondyr på andre restauranter varierede meget i pris. Klager havde
ved Google-søgning fundet priser, der var både lavere og højere end indklagedes. Tre retter med kronhjortefilet som
hovedret lå således på mellem 195-399 kr.
Kronhjortefilet med tilbehør kostede andre steder mellem 185-238 kr. Klager gjorde gældende, at prisen også afhang
af restauranters beliggenhed, og at indklagede var beliggende i et butikscenter.
Det nedenfor fremførte priseksempel, som var anført af indklagede, og som vedrørte en menu med krondyr, var fra
en restaurant med havudsigt og overnatningsmulighed, hvorfor det efter indklagedes opfattelse, således også måtte
være dyrere.
Klager havde allerede betalt 18.301 kr., som efter klagers opfattelse udgjorde det aftalte beløb for arrangementet.
Klager ønskede ikke at betale yderligere 4.788 kr., således som indklagede krævede.
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Indklagede bemærkede, at klager i juni 2012 henvendte sig personligt til indklagede med henblik på afholdelse af
arrangement den 25. august 2012.
Indklagede gjorde gældende, at klager ikke på forhånd havde lavet en aftale om en ”selskabssnak”, og at indklagede
blot oplevede klagers henvendelse som en generel forespørgsel.
Klager modtog af denne årsag ikke en skriftlig bekræftelse på den aftalte menu. Indklagede bemærkede videre, at
klager flere gange henvendte sig til indklagede i aftentimerne, hvor indklagede ikke havde ressourcer til at tale om
selskaber.
Indklagede bemærkede videre, at klager ikke havde modtaget en reservationsaftale, herunder med oplysning om
betaling af reservationsgebyr, da indklagede alene benyttede den slags på særligt efterspurgte dage, f.eks. Store
Bededag eller lignende. Det var således indklagedes erfaring, at gæster ofte trak bestillinger tilbage, såfremt der
blev stillet krav om forudbetaling.
Indklagede oplyste, at klager fik oplyst pris pr. telefon, samt anbefalinger på vin, ugen efter klagers personlige henvendelse. Klager fik herefter ved flere lejligheder oplyst prisen pr. telefon. Indklagedes ansatte havde bekræftet, at
klager var blevet gjort bekendt med, at de oplyste priser var separate priser og ikke samlede priser. Indklagede gjorde
videre gældende, at dennes ansatte hørte, at klager noterede dette.
Indklagede var af den opfattelse, at alle priser altid oplyses separat og dette også var sket i klagers tilfælde. Priserne
var oplyst som hhv. forret: 68 kr., hovedret: 298 kr., og dessert: 58 kr. Denne prismetode anvendtes ligeledes i indklagedes selskabsbrochure.
For så vidt angik klagers påstand om, at indklagede skulle have spekuleret i at indhente en ekstra omsætning ved vin
efter forbrug i stedet for ad libitum, afviste indklagede denne påstand.
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Indklagede oplyste, at den manglende reservationsaftale ikke havde betydning for prisen, samt at indklagede ikke
opfattede prisen som urimelig. Indklagede anerkendte, at den af klager bestilte hovedret var dyrere end samtlige
hovedretter i selskabsbrochuren, men at kronhjortefilet er en sæsonvare, og at klager havde valgt denne hovedret på
trods af, at selskabet blev afholdt uden for sæsonen.
At den valgte hovedret er en sæsonvare, påvirker prisen. Dertil kom, at den valgte garniture var specielt valgt til
denne menu, og ikke var en del af indklagedes a la carte menu. Retten blev endvidere serveret flere gange, og der
blev således serveret et større kvantum, end der sædvanligvis blev serveret i restauranten.
Indklagede oplyste vedrørende den føromtalte kassebon, at denne indeholdt følgende oplysninger: Priser inkl. moms,
virksomhedens navn, adresse, telefonnummer og cvr. nummer, samt dato, tid for bonens start og fakturanummer.
Tidspunktet for kassebonens afslutning fremgik ikke, men indklagede fandt ikke dette relevant.
Der fremgik endvidere ikke oplysninger om momsbeløbet, men indklagede anførte, at dette alene var nødvendigt, når
man udskrev en egentlig faktura.
Indklagede gjorde gældende, at indklagede havde fremsendt en regning til klager den 28. august 2012, men at denne ikke var kommet frem på grund af Post Danmark. Indklagede afleverede derefter personligt regningen i klagers
postkasse den 5. september 2012.
Indklagede kunne herefter konstatere, at indklagede ikke havde modtaget betaling fra klager og forsøgte derfor flere
gange at kontakte klager pr. telefon.
Indklagede indtalte derfor en besked på klagers telefonsvarer den 12. september 2012, hvor indklagede gjorde gældende at indklagede ønskede betaling.
Den 13. september 2012 modtog indklagede en e-mail, hvori klager udbad sig indklagedes kontonummer, klager
nævnte ikke i denne e-mail noget om prisen.
Samme dag, to timer senere, modtog indklagede endnu en e-mail fra klager, hvori klager spurgte ind til prisen.
Indklagede gjorde i denne forbindelse gældende, at klager ikke reagerede straks efter modtagelsen af regningen,
sådan som klager efter indklagedes opfattelse måtte være forpligtet til.
Indklagede og klager havde efter arrangementet alene været i dialog pr. e-mail, da klager ikke besvarede indklagedes opkald.
Indklagede oplyste, at klager havde anmodet om en fredelig løsning, men at klager aldrig var kommet med et forslag
på en fredelig løsning. Indklagede opfattede det ikke som sin pligt at fremkomme med et forlig, da indklagede aldrig
var i tvivl om rammen for arrangementet og eftersom initiativet til forliget, ikke var kommet fra indklagede.
Klager besluttede herefter egenrådigt at betale den pris klager mente, der var aftalt. Dette var efter indklagedes
opfattelse ikke en fredelig løsning.
Indklagede gjorde gældende, at klager virkede uorganiseret i forhold til arrangementet, idet klager flere gange ændrede bestillingen, herunder bestilling af blomster. Hertil kom, at klager to timer inden arrangementet ringede og
afmeldte en gæst, hvorefter det viste sig, da alle gæster var ankommet, at klager havde beregnet to kuverter for lidt.
Indklagede anførte derudover, at klager i sin klage skrev, at arrangementet startede kl. 17.30, men gæsterne var i
virkeligheden inviteret til kl. 17.00. Dette var udtryk for at klager var uorganiseret og manglede overblik.
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Indklagede gjorde aldrig klager opmærksom på ovenstående, da indklagede som professionel alene ønskede at få
gæsterne til at føle sig velkomne. Indklagede gjorde af samme årsag aldrig klager opmærksom på, at klager kom på
ubelejlige tidspunkter i forbindelse med indgåelsen af aftalen.
Indklagede gjorde videre gældende, at en reservationsaftale ikke ville have forholdt sig til de af klager oplistede elementer i aftalen, men alene ville have bekræftet en foretagelse af reservationen. Indklagede oplyste at HORESTA’s
formular ”Ordrebekræftelse B” anvendes som reservationsaftale.
Indklagede indgik altid aftaler personligt eller pr. telefon og noterede dem derefter. Gæsten kunne altid rette henvendelse til indklagede, ligesom indklagede altid rettede henvendelse til gæsten i tvivlspørgsmål. Denne fremgangsmåde havde indklagede anvendt i årevis uden problemer.
Indklagede anførte afslutningsvist, at indklagede på intet tidspunkt havde været i tvivl om prisen og at klagers diskussion med sin mand på vej hjem fra indklagede, som anført af klager, gav anledning til at tro, at det på dette tidspunkt havde stået klager klart at prisen var for hovedretten alene. Dertil kom at andre restauranters pris (eksempelvis
Fjordkroens restaurant i Tappernøje) for en tilsvarende menu med krondyrsmedaljoner koster 278 kr.
Indklagede ønskede at klager skulle betale det fulde beløb for arrangementet, dvs. den resterende del af regningen,
i alt yderligere kr. 4.788 kr.
Ankenævnet gav klager medhold.
Nævnet lagde vægt på, at parterne havde afgivet modstridende oplysninger om hvilken kuvertpris, der blev aftalt.
Nævnet bemærkede, at der ikke blev udarbejdet en skriftlig aftale eller en ordrebekræftelse, som kunne dokumentere, hvilken pris parterne havde aftalt.
Nævnet bemærkede videre, at i forhold, hvor den ene part er en professionel erhvervsdrivende, og hvor den anden
part er en forbruger, er det den professionelle part, som må bære risikoen, hvis det ikke fremgår klart, hvilken pris der
er aftalt mellem parterne. Det var således nævnets opfattelse, at den indklagede burde have udarbejdet en skriftlig
ordrebekræftelse, hvoraf den aftalte pris klart fremgik.
Dette skete ikke og nævnet fandt derfor, at tvivlen måtte komme klager som forbruger til gode. Nævnet fandt på
denne baggrund, at kuvertprisen må fastsættes til kr. 298,-.

J.nr. 2012-1215 – Uenighed om pris for catering til selskab
Klager havde udstedt fuldmagt til sin søn, der på klagers vegne stod for korrespondancen med sekretariatet.
Klager tiltrådte i denne fuldmagt hændelsesforløbet, som beskrevet skrevet af klagers søn.
Af fuldmagten fremgik det yderligere, at klager af helbredsmæssige årsager, ikke magtede at skulle strides med
indklagede om regningen for diner transportable bestilt hos indklagede. Klager følte sig groft taget ved næsen, både
hvad angik madens kvalitet, præsentation af denne, måden hvorpå sagen blev håndteret fra indklagedes side, og
ikke mindst den frygtelig dyre pris, der kom frem, efter maden var leveret.
Klager var en ældre kvinde på 85 år. som havde et høreapparat, der ikke fungerede så godt, når klager talte i telefon.
Desuden havde klager forud for bestillingen hos indklagede haft et længerevarende sygdomsforløb på Horsens
Intensivafdeling på grund af en blodforgiftning.
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Klager bestilte Diner transportable til 16 personer hos indklagede til levering lørdag den 13. oktober 2012 i Aarhus.
Klager kontaktede den 1. september 2012 indklagede telefonisk. Klager talte her med en kok hos indklagede. Klager
og indklagede drøftede under samtalen en mulig menu.
Klager spurgte til prisen, da klager var pensionist, og klager derfor var meget nøjeregnende med klagers økonomi.
Indklagede lovede klager, at indklagede ville give klager besked om prisen om nogle dage.
Den 15. september 2012 havde klager endnu ikke hørt fra indklagede. Da der ikke var lang tid til festen, kontaktede
klager igen indklagede og tog også hen til indklagedes forretning. Indklagede lovede at fremsende et tilbud.
Den 22. september 2012 rykkede klager igen indklagede for at få et tilbud, først telefonisk og dernæst personligt.
Klager talte igen med indklagedes kok. Denne oplyste, at hun afventede svar fra en af ejerne af indklagede, før et
endeligt tilbud kunne afgives.
Den 24. september 2012 ringede klager igen til indklagede. Klager talte med en af ejerne. Denne oplyste, at der
måtte være tale om en misforståelse. Indklagede lovede at fremkomme med en pris, senest dagen efter.
Den 26. september 2012 ringede klager igen til indklagede, da der endnu ikke var afgivet et tilbud. Klager talte med
indklagede, men indklagede udsatte tidspunktet for oplysning af prisen til den 28. september 2012.
Den 28. september 2012 ringede klager endnu engang til indklagede. Indklagede lovede at oplyse en pris senest den
1. oktober 2012.
Den 1. oktober 2012 opsøgte klager atter indklagede. Klager talte med indklagede, men fik heller ikke her oplyst en
pris. Klager var på dette tidspunkt efterhånden blevet temmelig nervøs, men forholdt sig alligevel ”naivt optimistisk”,
og klager regnede med, at alt nok skulle være i orden på dagen for festen.
Den 12. oktober 2012, mindre end 24 timer før festen, ringede indklagede til klager. Klager fik oplyst en pris af indklagede, men klager havde svært ved at høre, hvad indklagede sagde i telefonen på grund af klagers høreapparat, og
klager kunne derfor godt have misforstået noget.
Klager havde ikke haft kontakt til andre virksomheder end indklagede med henblik på at levere mad til klagers fest,
da klager regnede med, at der var et ”markeds pris”-niveau, således at prisen hos indklagede ikke ville være så
forskellig fra andre virksomheder på området.
Senere den 12. oktober 2012 ringede indklagede igen til klager og forhøjede prisen, vistnok med kr. 1.600,00. Indklagede forklarede således klager, at indklagede havde glemt at medregne 2 ostelagkager og noget frugt til kr. 100,- pr.
kuvert.
Klager fandt, at hele sagsforløbet viste en yderst kritisabelt ”kundeservice”, og at det var særdeles kritisabelt, at
klager skulle rykke så mange gange for at få oplyst en pris.
Klager anførte, at der muligvis havde været tale om en bevidst ”prisstrategi”, og at klager, som var en naiv ældre
dame, var blevet taget som ”gidsel”, og ikke havde haft mulighed for at reagere på pristilbuddet, før det var for sent
at vælge et alternativ.
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Klager fandt, at ovenstående måtte være den eneste forklaring på, at det tog 42 dage at få en pris frem på noget så
simpelt. Klager anførte videre, at det var påfaldende og mistænksomt, at der gik så lang tid, og at oplysningen tilmed
først kom dagen før festen.
Klagers sønner spurgte til prisen, da klagers sønner havde besluttet at betale festen som en gave til klager. Klager
kunne ikke give sine sønner et klart svar, så klagers sønner fik først oplyst prisen, da festen var forbi. Prisen var på kr.
598,00 pr. kuvert. Beløbet blev senere sat ned til kr. 550,00 pr. kuvert. Klagers sønner var først af den opfattelse, at
klager måtte have hørt forkert, hvilket klager af og til gjorde.
Klagers sønner reagerede derfor med det samme, da de fik oplyst prisen. I en e-mail af den 15. okt. 2012 oplyste
klagers sønner indklagede om, at de overtog ansvaret herfra.
Klagers sønner rettede af to omgange telefoniske henvendelse til indklagede med henblik på at drøfte regningen, og
sendte yderligere 2 e-mails, hvilke indklagede ikke besvarede.
Klager anførte desuden, at indklagede ikke havde villet udtale sig til klagers sønner. Indklagede havde blot personligt
afleveret en regning til klager, på trods af, at klager havde fortalt indklagede, at det var klagers sønner, der skulle
tage sig af regningen.
Det var klagers opfattelse, at regningen var mangelfuld og uforståelig, samt indeholdt flere fejl vedrørende madvarer,
der ikke var leveret.
Klager mente, at klager havde fået leveret:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rejecocktail anrettet på 2 glasfade
En stor gryde gulerodssuppe,
Karrysuppe m/ris og noget andet, som klager ikke vidste hvad var,
Gryderet med noget kogt ubestemmeligt kød
Kartofler
4 vegetar tærter
1 skål med humus
2 folier med salat og grønsager
En fetablanding og dressing
16 store boller
2 ostelagkager
Små stykker chokoladekage

Det eneste indklagede havde anrettet var rejecocktailen, resten blev leveret i gryder, plastiskskåle og foliebakker,
hvor noget af gryderetten var blevet spildt under udbringningen.
Klager var af den opfattelse, at prisen på kr. 550,00 pr. kuvert var langt over, hvad markedet i området kunne tilbyde,
desuden havde indklagede ikke sikret sig klagers accept af prisen.
Klager havde som dokumentation for sin påstand indhentet tilbud fra 2 konkurrenter i samme område.
Yderligere var det klagers opfattelse, at transporten af maden også var kritisabel. Transporten foregik i en gammel,
beskidt og rusten bil, både indvendig og udvendig. Der var ingen varmekasser, ventilation eller personale til at håndtere maden. Gæsterne måtte selv hjælpe til med at få maden ind, da chaufføren kun havde en arm og derfor ikke
kunne hjælpe med at bære maden ind.
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Klager henviste til Fødevarestyrelsens information om reglerne:
”Der er de samme krav til indretning af transportvogne og beholdere, som der er til lokaler i bygninger.
Transport af fødevarer skal ske ved den rigtige temperatur og på en hygiejnisk forsvarlig måde.
Kravet om temperatur og rengøring gælder for alle transportmidler – både for lastrummet i en varevogn og for beholderen til fødevarerne”.
Klager tilkendegav at ville tage kontakt til Fødevarestyrelsen vedrørende transportforholdene, med henblik på et
særligt kontrolbesøg hos indklagede.
Efter henvendelse til Ankenævnet blev klager gjort bekendt med, at før en sag kan foreligges Ankenævnet for Hotel,
Restaurant og Turisme, skal klager først have forsøgt at få en aftale i stand med virksomheden, i dette tilfælde
indklagede.
Derfor sendte klager det samme skriftlige hændelsesforløb til indklagede, som klager efterfølgende sendte til Ankenævnet. Brevet til indklagede, er sendt som anbefalet brev, da indklagede ikke havde reageret på hverken klagers
telefoniske henvendelser eller klagers henvendelser pr. e-mail.
Klager tilbød indklagede en afregning på kr. 250,00 pr. kuvert, hvilket klager mente, var en særdeles favorabel pris.
Klager fastholdt dette tilbud frem til fredag den 27. oktober 2012 kl. 17.00. Herefter bortfaldt tilbuddet, og sagen blev
overgivet Ankenævnet og Fødevarestyrelsen til videre behandling.
Klager fremsatte en række kommentarer til indklagedes bemærkninger i brev af 30. november 2012 til Ankenævnet.
Klager var således af den opfattelse, at indklagedes sagsfremstilling savnede enhver dokumentation.
Klager anførte, at det vel i sagens enkle natur må være en tilbudsgivers pligt at sikre sig dokumentation for sine
påstande, skulle tilbudsgiver komme i netop en situation som denne.
Klager anførte videre, at den eneste måde at gøre dette ordentligt på er, at der fremsendes et skriftligt tilbud, og at
man indhenter en underskrift hos kunden, som accept af det pågældende tilbud. Hvis indklagede havde gjort dette,
ville denne sag have været overflødig, da klager aldrig ville have godkendt tilbuddet, hverken hvad angår prisen eller
maden.
Klager kunne således heller ikke anerkende indklagedes påstand om, at klager skulle have foreslået at hente maden
selv, da klager ikke havde mulighed for at hente maden selv. Klager var således en ældre dame med et svagt helbred,
der lige har været igennem et længere hospitalsophold. På et tidspunkt var der tvivl om, hvorvidt klager overhovedet
overlevede.
Fsva. angår indklagedes beskrivelse af menu-sammensætningen, fandt klager, at den var udokumenteret, jf. at regningen blot omtalte menuen som ”proviant”. Klager påpegede dog, at det måske var en dækkende betegnelse.
Klager medsendte desuden et billede af maden, som den kom i aluminiumsbakker, og som maden blev serveret i, da
der ikke var adgang til køkkenet på stedet.
Klager har anført, at klager desværre ikke havde mange billeder af maden, der blev leveret af indklagede af den
simple grund, at der ikke var nogen af gæsterne, der havde ment, at maden var værd at forevige.
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Klager ønskede således alene at betale en pris, der svarede til markedsprisen i forhold til det leverede. På den baggrund havde klager tilbageholdt en del (kr. 8.800,-) af den af indklagede krævede betaling.
Indklagede oplyste, at klager henvendte sig til indklagede, med en forespørgsel om, hvorvidt indklagede kunne levere
mad til klagers fødselsdag.
Mandag den 3. september 2012 blev der afholdt et møde med klager hos indklagede. I mødet deltog indklagedes kok
samt indklagede (ejeren) selv. Indklagede udfærdigede til dette møde menuen efter klagers ønske.
Klager understregede på mødet, at det var vigtigt for klager, at maden blev lavet fra bunden, da klager selv var vant
til at lave mad. Det var desuden vigtigt for klager, at der var rigeligt med mad.
Klager og indklagede aftalte, at klager selv skulle sørge for at afhente og anrette maden. Det blev desuden aftalt, at
indklagede skulle vende tilbage med et prisoverslag.
Menuen blev ifølge indklagede aftalt til følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Torsketerrin med dressing, pyntet med rejer
Gulerodssuppe med brød
Salatbar med hvidløgsdressing og eddikedressing og tilhørende brød
Humus
Grønsagstærter
Grønsagsstænger
Kylling i karry med squash og bønnespirer samt ris
Langtidsbagt oksebov i rødvinssauce med gremolata
Stegte marinerede petit kartofler
Ostelagkager
1 stort frugtfad

Klager ringede sidst på ugen for at spørge indklagede om prisoverslaget, indklagede (ejer) var ikke til stede, hvorfor
klager ikke fik oplyst en pris.
Ugen efter fik klager telefonisk prisen oplyst af indklagede. Prisen blev fastsat til kr. 500,00 pr. kuvert. Klager gentog
prisen og tilkendegav, at det var en yderst rimelig pris.
Indklagede opdagede efterfølgende, at man i prisoverslaget havde glemt at indregne dessert (ostelagkager og frugtfad). Indklagede oplyste derfor efterfølgende en ekstra pris på kr. 100,00 pr. person, hvilket klager accepterede.
Klager vendte tilbage cirka en uge før arrangementet og spurgte, hvorvidt indklagede havde mulighed for at levere
maden, hvilket indklagede svarede ja til (uden beregning).
Da indklagede leverede maden, medbragte indklagede, efter aftale med klager, regningen, men klager spurgte, om
indklagede kunne vente med betalingen til dagen efter, hvilket indklagede indvilligede i.
Efter leveringen af maden blev indklagede kontaktet af en festdeltager, som gav udtryk for, at maden var utrolig lækker, men at merprisen på ostekager og frugtfad var for høj. Indklagede nedsatte derfor prisen med halvdelen, således
at den samlede pris pr. kuvert kom til at udgøre kr. 550,00.
Indklagede anførte, at som ekstra service afhentede indklagede dagen efter alt service, ligesom meget af servicet
ikke var vasket op, hvilket indklagede også gjorde (uden beregning). Ved afhentning af service og aflevering af reg-
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ning, oplyste klager, at hendes børn gerne ville betale for maden, og spurgte om det var i orden, hvilket indklagede
ikke kunne se noget galt i.
Indklagede anførte desuden, at klager og klagers veninde, var til stede under afhentningen af service. Klagers veninde sagde i den forbindelse: ”Sig endelig til kokken, at det var utroligt lækkert”.
Indklagede blev efterfølgende kontaktet af klagers sønner pr. e-mail 15. oktober 2012.
Indklagede var ganske uforstående overfor den argumentation, som klagers sønner kom med og fandt desuden, at
tonen i skrivelsen var ganske ubehagelig. Da indklagede havde indgået en aftale med klager og ikke med dennes
sønner, valgte indklagede ikke at svare på henvendelsen.
Indklagede afleverede den 23. oktober 2012 en rykker til klager, hvilket indklagede følte sig nødsaget til, da indklagede havde indgået en aftale med klager og ikke med klagers sønner.
Indklagede fandt, at klager skulle betale den sidste del af regningen på kr. 8.800,00.
Ankenævnet lagde til grund, at der mellem parterne var enighed om, at der blev indgået en aftale om levering af
mad til klagers fødselsdag den 13. oktober 2012, og at der til klager også blev leveret mad på den pågældende dag.
Parterne blev efterfølgende uenige om hvilken pris, der var aftalt for den leverede mad, og klager anførte, at den af
indklagede oplyste kuvertpris på kr. 598,- (nedsat til kr. 550,-) var højere end ”markedsprisen” for tilsvarende mad.
Klager havde til støtte for denne påstand indhentet tilbud fra to andre virksomheder i området. Yderligere havde
klager anført, at indklagede ikke på forhånd havde sikret sig klagers udtrykkelige accept af kuvertprisen.
Ankenævnet bemærkede, at der ikke forelå en skriftlig ordrebekræftelse fra indklagede, hvori det bestilte var specificeret, og den aftalte pris var anført. Yderligere bemærkede Ankenævnet, at det var uklart, hvilken menu, der blev
aftalt mellem parterne, idet der var uoverensstemmelse mellem den menu, som indklagede, havde oplyst overfor
Ankenævnet, at parterne aftalte, og den menu/mad, som fremgik af den endelige faktura.
Endelig bemærkede Ankenævnet, at den faktura, som efterfølgende blev sendt til klager, var uspecificeret, og at
kuvertprisen ikke var angivet.
Ankenævnet bemærkede, at det er den erhvervsdrivendes ansvar at sikre, at der er den fornødne dokumentation for
– og klagers accept af - hvad der aftales mellem parterne både for så vidt angår den leverede mad og den aftalte pris.
Det var Ankenævnets opfattelse, at indklagede ikke havde levet op til dette ansvar, og tvivlen om den aftalte pris
måtte derfor komme klager til gode.
På den baggrund gav Ankenævnet klager medhold og fulgte klagers indstilling om en nedsættelse af prisen pr kuvert
til kr. 250,-, svarende til kuvertprisen i de tilbud, der af klager var indhentet fra andre konkurrerende firmaer i området.
Dette svarede til en samlet pris for leveringen på i alt (incl. moms) kr. 4.000,-.

J.nr. 2014-0746 – Uenighed om pris for forlængelse af en fest
Klager afholdt den 27. april 2014 konfirmation hos indklagede. Arrangementet var bestilt i maj 2012, og i forbindelse
med reservationen modtog klager en bekræftelse på reservationen samt en brochure, som udover indklagedes menu,
indeholdt nogle forretningsbetingelser under overskriften ”Værd at vide”.
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Af den fremsendte bekræftelse fremgik det, at der var tale om mellem 45 og 50 kuverter, og at konfirmationsfesten
skulle starte kl. 12.30. Det fremgik yderligere, at det endelige antal deltagere skulle oplyses 4 dage inden festens
afholdelse. Derudover indeholdt bekræftelsen ikke praktisk information.
Konfirmationsfesten trak ud, og klager kontaktede under festen indklagede med ønske om at forlænge festen udover
kl. 21.00. Klager blev af indklagede her oplyst om, at hvis festen blev forlænget udover kl. 21.00, ville det udløse en –
ifølge klager – ikke nærmere specificeret ekstrabetaling. Klager anførte, at hun på dette tidspunkt ikke havde kunnet
andet end at give sit samtykke, da alternativet ville have været at slutte festen og ”smide” gæsterne ud.
Da klager efterfølgende modtog en faktura for festens afholdelse, var der oveni i festens pris på kr. 22.030,- lagt et
beløb på kr. 2.625,- for én times forlængelse af festen.
Klager fandt ikke, at dette var rimeligt, da hun ikke i forbindelse med bestillingen var blevet gjort specifikt opmærksom herpå. For så vidt angik det af indklagede anførte om, at kravet om ekstrabetaling fremgik af indklagedes brochure-materiale, som klager havde fået en kopi af ved bestillingen, anførte klager, at indklagede ikke kunne forvente,
at man sad og læste hele brochuren igennem, inden man bestilte en menu.
Klager var således af den opfattelse, at der var tale om et så – i forhold til branchen - generelt afvigende og byrdefuldt vilkår, at indklagede burde have fremhævet dette vilkår overfor klager i forbindelse med bestillingen, samt have
anført dette specifikt på reservationsbekræftelsen. Det var på den baggrund klagers opfattelse, at indklagede ikke
kunne fastholde sit krav om den ekstra betaling på kr. 2.625,-. Klager havde på den baggrund tilbageholdt denne del
af betalingen.
Klager fandt, at Indklagede måtte frafalde sit krav om betaling for ekstra tid på kr. 2.625,-.
Indklagede oplyste, at det under parternes samtale om sammensætningen af menuen med klager blev aftalt, at
natmaden skulle serveres kl. 19:30/20:00.
Under festens afholdelse henvendte indklagede sig til klager med henblik på at få dette tidspunkt bekræftet. Her gav
klager udtryk for, at hun gerne ville udskyde dette tidspunkt, dvs. forlænge festen.
Indklagede oplyste i den forbindelse klager om, at en forlængelse efter kl. 21.00 ville udløse en ekstra betaling,
hvilket klager godkendte. Indklagede anførte, at flere blandt personalet hørte, at klager blev orienteret om den ekstra
betaling.
Det var indklagedes opfattelse, at klager ikke kunne have været uvidende om, at der ville tilkomme en ekstrabetaling,
da dette tydeligt fremgik af indklagedes brochure, som klager modtog i forbindelse med reservationen.
Klager indbetalte ikke beløbet vedrørende festens forlængelse, og indklagede, sendte forgæves flere rykkere til
klager på beløbet.
Det var indklagedes opfattelse, at indklagede havde overholdt sin del af aftalen, og at klager, på baggrund af det
anførte herom i indklagedes brochuremateriale, ikke kunne have været uvidende om at forlængelse af festen ville
udløse en ekstra betaling.
Indklagede fandt, at klager skulle betale det indklagede fakturerede ekstra beløb på kr. 2.625,-.
Ankenævnet gav ikke klager medhold.
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Ankenævnet lagde til grund, at der mellem parterne blev indgået aftale om afholdelse af konfirmationsfest den 27.
april 2014 hos indklagede, og at klager i den forbindelse modtog en skriftlig reservationsbekræftelse samt indklagedes brochure, hvoraf det blandt andet fremgik, at selskaber hos indklagede som udgangspunkt varede 8 timer, og at
forlængelse herudover kostede kr. 25,- pr. person pr. halve time festen blev forlænget.
Ankenævnet fandt, at indklagedes brochure, hvori forbeholdet om prisen for at forlænge festen udover 8 timer var
anført, i den foreliggende situation udgjorde en del af aftalegrundlaget mellem parterne.
Ankenævnet tilkendegav, at Nævnet finder det hensigtsmæssigt, at en ordre-bekræftelse indeholder de relevante
oplysninger om forbehold og betingelser, der gælder for arrangementet. I den foreliggende situation, hvor ordrebekræftelsen blev suppleret af en mindre og let tilgængelig brochure, fandt Nævnet, at indklagede havde givet
tilstrækkelig klar information om betingelser og vilkår, og at klager ved indgåelsen af aftalen accepterede disse.

J.nr. 2014-1145 – Uenighed om særskilt betaling for drikkevarer
Klager afholdt den 2. august 2014 bryllup hos indklagede. Det var ifølge klager aftalt mellem parterne, at klager
skulle betale en kuvertpris på kr. 865,-. Af dette beløb var kr. 10,- betaling for, at klager selv medbragte bryllupskagen,
som skulle spises om eftermiddagen sammen med velkomstdrink inden middagen.
Klager gjorde gældende, at indklagede havde foreslået, at der blev serveret bryllupskage i et tilstødende lokale, og
at indklagede derefter stillede et rullebord ind i lokalet med øl og vand, hvilket klager derfor troede var indeholdt i
den aftalte pris. Klager takkede ja til at få et rullebord med drikkevarer ind i lokalet, men blev ikke i den forbindelse
gjort opmærksom på, at disse drikkevarer ville blive faktureret separat. Klager var uenig i indklagedes opfattelse af,
at klager flere gange skulle have bedt om at få rullebordet fyldt op med øl og vand.
Endvidere gjorde klager gældende, at klagers svigermor direkte havde spurgt en tjener, om det var muligt at få lidt
vin på bordet til bryllupskagen, men at dette ikke skulle faktureres til klager, hvis det ikke var indeholdt i arrangementet. Klager oplyste, at tjeneren var vendt tilbage og bekræftet, at der kunne serveres vin, og at denne vin var med i
klagers pris. Klager var uenig i indklagedes oplysning om, at klagers svigermor skulle have bedt tjeneren om at skrive
vinen på klagers regning.
Indklagede havde mundtligt afvist klagers indsigelse og ifølge klager meddelt, at klager fik et eftermiddagsarrangement i et andet lokale, og at havde klager valgt at få bryllupskage og velkomstdrink i samme lokale som festen skulle
afholdes i, havde klager ikke skulle betale for drikkevarerne.
Afslutningsvis gjorde klager gældende, at intet var skrevet ind i ordrebekræftelsen om, at indtagelse af drikkevarer
under bryllupskagen/inden middagen skulle afregnes særskilt, og sådanne drikkevarer ikke skulle være med i den
aftalte kuvertpris.
Klager ønskede fuld eller delvis tilbagebetaling for de pågældende drikkevarer.
Indklagede gjorde gældende, at alle selskaber håndteres på dagen efter den bekræftelse, der er indgået med værtsparret (klager). Indklagede var af den opfattelse, at klager på dagen selv bestilte ekstra ydelser i forhold til det aftalte
i ordrebekræftelsen, og at disse ekstra ydelser berettiget var blevet faktureret på klagers regning.
Indklagede oplyste, at det ikke var sædvanlig praksis, at de i løbet af et arrangement afkrævede gæsterne en underskreven bestilling, da indklagede stolede på gæsterne.
Indklagede var videre af den opfattelse, at indklagede præcist havde specificeret i ordrebekræftelsen, hvad arrangementet inkluderede hvornår, og at yderligere servering dermed ville være mod særskilt betaling.
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Tjeneren, som var på arbejde den pågældende dag, havde oplyst, at hun havde spurgt klager, om de ønskede et rullebord med øl og vand i forbindelse med servering af bryllupskagen, og at klager skulle have takket ja hertil. Tjeneren
var forinden instrueret i, at drikkevarerne til eftermiddagsarrangementet ikke var indeholdt i ”ad libitum”, og gik
derfor også ud fra, at klager var informeret herom.
Da drikkevarerne til bryllupskagen, efter indklagedes opfattelse, var for egen regning, var tjeneren tilbageholdende
med opfyldning af øl og vand, men tjeneren imødekom klagers gentagne (5-6) henvendelser om yderligere drikkevarer.
Indklagede gjorde endvidere gældende, at det fremgik af ordrebekræftelsen, at der først var ”fri bar” efter middagen
og kaffen, og at det modsætningsvist måtte udledes, at drikkevarer inden middagen var for egen regning. Indklagede
gjorde gældende, at klager var gjort opmærksom på dette ved gennemlæsning af ordrebekræftelsen.
Indklagedes tjener var ikke enig i klagers beskrivelse af forløbet ved bestilling af vin til bryllupskagen. Tjeneren
oplyste, at hun ikke havde bekræftet, at vin var indeholdt i den aftalte pris. Klager og klagers svigermor bad tjeneren
skrive vinen på klagers regning, hvilket blev gjort.
Det var indklagedes opfattelse, at klager ikke havde krav på tilbagebetaling.
Ankenævnet gav ikke klager medhold.
Ankenævnet lagde vægt på, at det fremgik af ordrebekræftelsen hvilke drikkevarer, der indgik i arrangementet.
Nævnet fandt ikke efter det fremkomne at kunne lægge til grund, at indklagedes personale under festen positivt
havde tilkendegivet, at der - uden ekstra betaling – tillige kunne serveres øl og vand i forbindelse med servering af
bryllupskagen.
Nævnet fandt herefter ikke grundlag for at give klager medhold i, at der ikke skulle betales for de omhandlede drikkevarer, som ikke var omfattet af parternes aftale.
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5.3 Sager om mangler ved gennemførelse af selskaber
Som beskrevet under pkt. 5.2 vedrører mange af Ankenævnets sager klager over afviklingen af private selskaber i
form af mærkedage.
Udover den uenighed der kan opstå omkring, hvad der egentlig er aftalt, så opstår der jævnligt tvister omkring
afviklingen, typisk fordi klageren mener, at der har været mangler ved afviklingen. Der kan være tale om mangler
vedrørende maden, lokalerne, betjeningen eller andre forhold.
I sådanne sager kan det være vanskeligt at påvise, at der har været tale om mangler. Hvordan skal man f.eks. dokumentere, at maden var kold ved serveringen, eller at der var for lidt kød, eller at serveringspersonalet var for få og
for langsomme, etc.?
I mange tilfælde bliver der således tale om rene påstande, og i sådanne sager vil Ankenævnet afvise at behandle
sagen.
I nogle sager har klager dog f.eks. sikret sig fotodokumentation, hvor dette er muligt og derudover er der sager, hvor
den indklagede erkender, at der har været fejl eller mangler i forbindelse med afviklingen af et selskab. I de tilfælde,
hvor det kan lægges til grund som ubestridt, at der har været større eller mindre fejl eller mangler, når Ankenævnet
typisk frem til, at klager har krav på et skønsmæssigt fastsat afslag i prisen.

J.nr. 2012–1309 – Klage over afvikling af bryllup
Klager afholdt den 8. september 2012 bryllup hos indklagede - som var et vandrehjem - for 46 gæster. Den samlede
pris for festen var kr. 29.702,-.
Efter afholdelsen af festen valgte klager, at tilbageholde 10 pct. af prisen, da klager var utilfreds med en række
enkeltpunkter vedr. afviklingen af brylluppet (jf. nedenfor).
Klager rettede den 11. september 2012, ved en e-mail, henvendelse til indklagede og pegede på en række forhold
vedr. afviklingen af brylluppet, som klager havde været utilfreds med. Afslutningsvis var det anført i henvendelsen,
at klager havde valgt at tilbageholde 10 pct. af fakturasummen, som dekort for de påtalte mangler.
Den 12. september 2012 svarede indklagede, at hun ikke kunne anerkende de af klager anførte klagepunkter samt
den af klager foretagne dekort.
Den 16. september 2012 indgav klager en klage til Danhostel, som indklagedes forretning er en del af. I klagen var
anført 10 klagepunkter, som det pågældende sekretariat blev anmodet om at tage stilling til.
I brev af 7. november 2012 svarede sekretariatet, at man ikke fandt, at der var juridisk grundlag for at imødekomme
den af klager anførte dekort på 10 pct.
Herefter indgav klager den 3. december 2012 en klage til Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme.
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Klagen vedrørte følgende forhold:
Pkt. 1
Fællestoilettet var ikke rengjort. Da bruden straks efter ankomsten skulle på toilettet, blev hun til sin store overraskelse mødt af et toilet med afføring op af siderne på wc kummen. Klager fandt det usandsynligt, at toiletterne, som
hævdet af indklagede, var blevet rengjort en time før gæsternes ankomst, idet klager, da klager bestilte brylluppet,
fik oplyst, at klagers selskab skulle være de eneste gæster, der ville være der den dag, så hvem skulle så have benyttet toiletterne, før klager ankom?
Pkt. 2
I det rum, hvor gæsterne skulle indtage deres velkomstdrink, var der et hjørne, hvor der var stablet en hel del effekter
af diverse slags op, og som mest af alt lignede en rodebunke.
Klager var ikke enig i, som anført af indklagede, at indklagedes TV-stue altid havde set sådan ud. Klager anførte
således, at da klager var hos indklagede for at besigtige lokalerne, og for at få et tilbud, var der stadigvæk lukket for
sæsonen, og der var mange ting, der var pakket ned. Så på daværende tidspunkt, som var i starten april måned, var
det ikke muligt at se den endelige indretning af lokalerne.
Pkt. 3
Nogle af klagers gæster havde lavet sange og andre indslag til festen, som de ville aflevere til personalet, som var
i køkkenet. Dette kunne de ikke få lov til, da indklagede afviste at give gæsterne adgang til køkkenet af hygiejniske
årsager. Klager kunne give indklagede medhold i, at der ikke må komme gæster i køkkenet, men det var der heller
ikke tale om. Der var en dør fra lokalets bar og ud til køkkenet, hvor nogle af gæsterne pænt bankede på og spurgte,
om de måtte aflevere deres indslag der, men de blev afvist af indklagede. Klager medgav, at indslagene blev omdelt
under middagen, men tonen overfor klagers gæster fandt klager utilstedelig.
Pkt. 4
Klagers bryllupsgaver stod i indklagedes TV-stue, som ikke var aflåst, og hvor man ubesværet ville kunne komme ind
udefra og evt. stjæle gaverne. Indklagede har heroverfor anført, at gavebordet var synligt for personalet hele tiden,
og at nogle af gæsterne skulle have fjernet en blokering af dørene, således at den lukkede i, hvorved personalet ikke
længere kunne holde øje med gaverne.
Klager fandt det ikke sandsynligt, at personalet kunne holde opsyn med gavebordet hele tiden. Udover indklagede
selv, var der 2 serveringspersonaler, som havde nok at gøre med at servicere gæsterne, og indklagede selv stod,
en del af tiden, ved buffeten. Klager anførte videre, at det heller ikke var korrekt, når indklagede anførte, at der var
nogle gæster, som fjernede en blokering af døren. Det var klager og hendes bror, som forsøgte at sætte en form for
afspærring op for døren, hvorefter de blev overfuset af indklagede.
Pkt. 5
Der var under buffeten meget varmt i lokalet, og nogle af gæsterne forsøgte at åbne nogle vinduer, hvorefter de blev
overfuset af indklagede.
Pkt. 6
Der var flere gæster, der blev nægtet 2 slags kød på deres tallerken samtidig, idet indklagede anførte, at man ikke
kunne blande de to slags sovse. Klager fandt det således ikke korrekt, når indklagede heroverfor havde anført, at de
fleste gæster fik 2 slags kød, og at indklagede blot oplyste gæsterne om, hvilken slags sovse, der var til de enkelte
kødtyper. Klager var således af den opfattelse, at de fleste gæster muligvis fik begge slags kød samtidigt, men at
der var én af gæsterne, der blev nægtet at få det, og det var én for mange. Den gæst, som ikke fik serveret 2 slags
kød var samtidig en af de gæster, der også forgæves havde forsøgt at aflevere et indslag til personalet i køkkenet.
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Pkt. 7
Da klagers selskab var nået til desserten var klokken blevet 23.30, og klager havde stadigvæk ikke fået desserten
serveret, og blev derfor urolig for, om klager kunne nå brudevalsen. Klager spurgte herefter indklagede, om denne
var klar til at servere desserten. Indklagede anførte, at indklagede løbende havde kontakt med toastmasteren og, at
desserten var klar.
Klager erkendte, at indklagede havde løbende kontakt med toastmasteren, men da klager henvendte sig til indklagede om sine betænkeligheder, fik klager at vide, at klager bare ”kunne stille urene tilbage, så skulle man nok nå det
hele”, hvilket toastmasteren også hørte.
Pkt. 8
For så vidt angik drikkevarer havde klager på forhånd udtrykkeligt meddelt indklagede, at ingen af klagers gæster
måtte sidde med tomme glas. Indklagede anførte heroverfor, at hun beklagede at nogle af gæsterne sad med tomme
glas. Indklagede kunne dog ikke anerkende, at der – som yderligere anført af klager – havde været en gæst, som
skulle være blevet nægtet at få serveret øl. Klager anførte, at den gæst, som blev nægtet øl, var brudens nevø, og
først da en anden gæst kommenterede det overfor indklagede, blev der serveret en øl for pågældende.
Pkt.9.
Da klagers selskab nåede til kaffen, var aftalen, at der skulle være dækket kaffebord i de tilstødende lokaler, men det
skete ikke, i stedet stod kopper og tallerkener oppe på baren, og folk kunne så selv hente deres kaffe. Klager havde
samtidig aftalt med indklagede, at cognac/Baileys skulle serveres ved bordene, da klager af erfaring vidste, at det
ikke er alle, som ønskede noget til kaffen, men i stedet stod cognac/Baileys mv. på bakker og var på forhånd skænket
op, og indklagede fortsatte udskænkningen, også efter kaffen.
Af vedlagte kopi af faktura fremgik det således også, at der var blevet serveret 32 stk. cognac, hvilket efter klagers
opfattelse var meget i betragtning af, at klagers selskab var på 46 gæster, hvoraf nogle var børn og en del ældre gæster, og det var således kun et fåtal af gæsterne, der ønskede en genstand til kaffen. Det var bl.a. på denne baggrund,
at klager havde tilbageholdt en del af betalingen.
Indklagede anførte heroverfor, at det var aftalen, at der var dækket op i baren med kaffe, the og småkager, og at hun
lavede nogle bakker med cognac og Bailey.
Klager fastholdt, at aftalen var, at der skulle være dækket op ved borde til kaffen, og at cognac og Bailey skulle have
været serveret ved bordene, og ikke bare stå frit fremme.
Pkt.10.
Et par af klagers gæster havde valgt at overnatte hos indklagede, men havde glemt at bestille morgenmad den ene
morgen. Da de høfligt henvendte sig til indklagede for at spørge, om det var muligt at købe noget morgenmad, trods
deres forglemmelse, blev de blankt afvist af indklagede.
Indklagede anførte heroverfor, at de pågældende gæster blev tilbudt morgenmad ved deres ankomst, og at det var
nødvendigt at indklagede fik det af vide samme dag.
Pkt.11.
Et andet par af klagers gæster havde ligeledes valgt at overnatte hos indklagede og havde bestilt et værelse fra
kl.14.00. men ankom ca. 13.30. Da de henvendte sig i receptionen blev de af indklagede bedt om køre igen og komme
igen kl.14.00, da værelset ikke var rengjort. Yderligere fik disse gæster oplyst, det ikke var muligt at vente på stedet
og få serveret kaffe i ventetiden, da kiosken på stedet var lukket den pågældende dag. Indklagede anførte heroverfor,
at de pågældende gæster havde fået oplyst, at værelset ikke var klart, men at de var velkomne til at vente, men at
der ikke var mulighed for at købe en kop kaffe, da indklagedes kiosk var lukket, som følge af brylluppet.
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Klager var uenig i denne udlægning. Klager kan ikke afvise, at kiosken var lukket, og at det var derfor at parret ikke
kunne købe kaffe. Da klagers gæster efterfølgende fik adgang til værelset var badet så ”uhumsk”, at gæsterne ikke
ønskede at tage bad her. Klager har vedhæftet en udtalelse fra disse gæster.
Generelt
Indklagede anførte, at indklagede generelt var ked af, at klager ikke havde nævnt de forskellige forhold, som klager
var utilfreds med på dagen for brylluppet. Klager var dog af den opfattelse, at man løbende på dagen henvendte sig
til indklagede om de forskellige forhold.
Klager anførte således, at fsva. den høje temperatur i lokalet, blev klagers gæster overfuset for at åbne vinduerne.
Klager henvendte sig også til indklagede vedr. desserten, da klager kunne se, at man var ved at komme i tidsnød.
Yderligere havde klager en snak med indklagede omkring kaffen og cognacen, men det hjalp desværre ikke.
Når klager alligevel sagde pænt farvel, da klager forlod indklagede, skyldes det alene, at klager var opdraget til, at
man siger farvel, når man går.
Da klager modtog regningen, undrede det klager, at der var drukket mere hvidvin end rødvin, men efter at have talt
med nogle af gæsterne, skyldes det formentlig, at der gik urimelig lang tid i mellem forretten og hovedretten, næsten
2 timer. Godt nok var der nogle taler og sange, men der var meget ventetid.
Klager anførte, at dette muligvis skyldtes underbemanding i personalet, som bestod af indklagede selv og 2 unge
piger, som serverede.
Klager ønskede en dekort på 10 pct. af den samlede på kr. 29.702,-, svarende til kr. 2.970,-.
Ad. 1.
Herom anførte indklagede, at (citat):
”Jeg må gå ud fra, at det er toilettet i receptionen bruden har gjort rent. Da brudeparret ankom, var jeg ved at
checke gæster ind, jeg forlod straks disse gæster for at ønske brudeparret velkommen og tillykke. Jeg var altså i
receptionen, hvorfor så ikke lige nævne hvad der var galt? En time tidligere havde mine rengøringspiger rengjort alle
toiletter i receptionen. På et tidspunkt, mens bryllupsgæsterne ankom, kom klager og sagde, at der manglede papir
på dametoilettet. Da vi troede, det var toiletpapir, gik vi derud med det samme. Det var så papir i holderen til at tørre
hænder med, og der blev straks hængt flere rene håndklæder op.”
Ad. 2
Herom anførte indklagede, at (citat):
”Det rum hvor gæsterne skulle have deres velkomstdrink, er stedets TV-rum. I det rum er der et hjørne med legetøj/
puslespil og bøger og et andet hjørne, et salgshjørne, kalder jeg det, hvor diverse effekter er sat til salg. Disse to
hjørner har altid været en del af TV-rummet, også da klager var ude at se stedet. Der er ingen forskel. Ved selskaber
er der ofte gæster, som bruger begge hjørner.”
Indklagede havde vedlagt et par billeder af TV-rummet.
Ad. 3
Herom anførte indklagede, at (citat):
”Det er rigtigt, at flere af gæsterne mente de skulle ud i køkkenet for at aflevere de medbragte sange, de havde også
en kage med. Der er aldrig gæster i mit køkken, og hvis man alligevel prøver på at komme ud i køkkenet, bliver man,
på en venlig men bestemt måde, bedt om at vende om, og vi følger efter for at hjælpe. Jeg ved at et par af gæsterne
ikke var tilfredse med dette, men det er ikke til diskussion.”
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Ad. 4
Herom anførte indklagede, at (citat):
”Gaverne var hele tiden synlige fra, hvor personalet var. Blokeringen blev senere fjernet af gæsterne selv. Jeg råber
aldrig af mine gæster, jeg er venlig og siger ofte ting med et smil.”
Ad. 5
Herom anførte indklagede, at (citat):
”Der var varmt i lokalet, hvor der blev spist, og vinduerne stod åbne efter gæsternes eget valg under hele forretten.
Da værtsparret havde ønsket en varm buffet, lukkede jeg vinduerne (det blæste på det tidspunkt kraftigt) og sagde,
at det kun var, mens buffeten blev serveret, at det var nødvendigt. Vi åbnede dog både vindue og dør lige nedenfor
trappen op til salen. Jeg stod selv ved buffeten og klager kom og talte med mig om vinduerne, jeg bad om, at de
kunne være lukkede, til buffeten var færdig, og han kommenterede ikke yderligere på det tidspunkt.”
Ad. 6
Herom anførte indklagede, at (citat):
”Næsten alle gæster fik to slags kød, og da jeg selv stod og skar kødet for, ved jeg med sikkerhed, at de fleste fik
begge dele. Der var to slags saucer og jeg meddelte venligt, hvilken der var lavet af kyllingefond og hvilken, der var
lavet af kalvefond, men jeg blandede mig ikke i hvad gæsterne tog på deres tallerkener.”
Ad. 7
Herom anførte indklagede at (citat):
”Der var rigtig mange sange og indslag, 10 tror jeg, fem før hovedret og fem efter.
Brudeparret havde valgt en toastmaster, som jeg havde en snak med, inden alle gik til bords, om, hvornår og i hvilken
rækkefølge sangene skulle komme. Vi (toastmaster og jeg) havde en løbende dialog om hvornår, hvad skulle ske.
Det vil sige, at de sad til bords meget længe. Desserten stod klar i køkkenet til at servere, da vi havde god tid! Vi
ventede bare på, at alle sange/indslag skulle blive færdige. Hvis toastmaster havde sagt, at sidste indslag skulle
springes over og desserten serveres, havde vi også gjort det. Vi følte ikke, at vi var pressede i tid og nåede både at
flytte buffetbordene og gøre plads på dansegulvet, finde saks m.m. frem.”
Ad. 8
Herom anførte indklagede, at (citat):
”Mine serveringspiger er dygtige til at fylde glas, de ved godt at det er en del af vores indtjening. Hvis der er nogle
der har siddet med tomme glas beklager jeg dette og ønsker, at man måske havde nævnt det på dagen, så vi kunne
gøre noget ved det.”
Ad. 9
Herom anførte indklagede, at (citat):
”Der var dækket op til kaffe, alle kunne tage kaffe og the, småkager og chokolade, som de ønskede. Det var placeret
i baren, så det var let tilgængeligt for alle. Jeg havde lavet en bakke klar med både Bailey og cognac på, som hurtigt
forsvandt ned på et bord, så jeg lavede en bakke til, så andre gæster også kunne få. Der blev faktureret 32 stk. Bailey
eller cognac til et selskab på 44 personer. Hvornår er efter kaffen? Kaffen stod tilgængeligt resten af aftenen og
personalet/jeg har ikke sagt nej, hvis en gæst ønskede en cognac eller Bailey, vi havde ingen mulighed for at se om
den specifikke gæst allerede havde fået en.
Hvordan kaffen og cognac’en blev serveret, må være en misforståelse mellem brudeparret og mig, da vi aftalte
detaljer”.
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Ad. 10 og 11
Herom anførte indklagede, at (citat):
”Denne klage burde egentlig komme fra de overnattende gæster selv.
Der var 2 par, der ringede og bookede værelser. Et par i to nætter og ét par en enkelt nat. Det sidste par dog med
ønsket om at komme ind tidligere end kl. 16 på værelset, da de ankom på bryllupsdagen. Vi aftalte pr. telefon, at
de kunne få værelset kl. 14. De ankom kl. 13.30, og fik den besked, at værelset snart ville være klart, og at de var
velkomne til at vente. Da rengøringen meldte ind, at det var klart, kunne vi ikke finde parret. De kom dog tilbage og
fik værelset ca. kl. 14. Vi troede, at alt var i den skønneste orden.
Begge par fik ved ankomst tilbud om morgenmad. Det par, som var der i to dage, vidste ikke ved ankomst, om de ville
have morgenmad. De fik beskeden, at det var ikke nødvendigt, bare jeg fik besked senere. Jeg hørte ikke fra dem
igen. Det andet par ønskede ikke morgenmad.
Samme weekend havde jeg 11 andre værelser udlejet, hvor alle spiste morgenmad, så der var morgenmad begge
morgener fra kl. 8-9.30. Alle der kommer til [indklagedes virksomhed] kan købe morgenmad, selvom vi ikke får det
at vide ved ankomst.
De to overnattende par fik mine værelser nr. 24 og 25. Det er de eneste værelser, jeg har med boksmadrasser (dobbeltseng). Jeg garanterer, at der var gjort rent på begge værelser og ville ønske, at parrene havde kommet til mig
med det samme. Jeg havde mulighed for at flytte dem til et andet værelse og på den måde afhjælpe problemet. Jeg
har vedlagt to billeder af værelse 25.
Vi har en kiosk, som normalt har åbent hele tiden. Den lørdag, den 8. september 2012, havde jeg besluttet at lukke
den, da vi skulle koncentrere os om brylluppet om aftenen. Det vil sige, at vi ikke solgte hverken kaffe, is eller sodavand den dag. Hvis nogle af gæsterne har spurgt om kaffe eller lignende, har de fået at vide at vi havde lukket på
grund af bryllup. Usmidigt overfor bryllupsgæsterne? Ja, måske, men mine ansatte ved ikke, hvem der er bryllupsgæster, og hvem der bare kommer forbi. Under alle omstændigheder, bliver det meddelt på en venlig måde og alle
respekterer det med et smil, da vi siger vi skal holde bryllup.
Jeg har en lille mistanke om, at de to par, som overnattede og måske også flere, troede, det var et hotel, de skulle
være på. Jeg kunne se i deres ansigter at de var overraskede, når jeg sagde at det var et vandrerhjem. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad der har stået på indbydelsen, men på den flotte velkomstsang med menu som klager havde lavet
til bordene stod der Hotel [navnet på indklagedes virksomhed].”
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Indklagede anførte derudover til Ankenævnet følgende (citat):
”I den klageformular som [klagers navn] har udfyldt, står, at de har betalt kr. 29.702. Dette er totalbeløbet på fakturaen inklusive moms. Som det fremgår af [klagers navn] mail fra den 12. september 2012 har [klagers navn] indbetalt
kr. 26.732 og tilbageholdt kr. 2.970.
Det skal bemærkes, at klagen fra gæsterne, som boede på [ navnet på indklagedes virksomhed] ikke har noget med
fakturaen til [klagers navn] at gøre. Værelset er betalt direkte af de overnattende gæster.
[Klagers navn] skriver, at hovedårsagen til at de har tilbageholdt 10% (kr. 2.970) er, at der er serveret for mange cognac og Baileys i forhold til, hvor mange gæster der var. På fakturaen udgør det beløb kr. 800 inklusive moms. Jeg har
beskrevet situationen i punkt 7 af min mail af 26. oktober 2012 til Danhostel. Det er første gang i al korrespondancen,
at jeg har hørt, at det er hovedårsagen, og jeg undrer mig over, hvorfor [klagers navn] ikke har spurgt om en dekort
på de kr. 800 direkte.
Der hentydes flere gange til, at vi var for få til at servere eller for lidt personale. Dette må jeg tilbagevise, da vi havde
meget tid mellem retterne på grund af de mange indslag. 10 indslag af varierende længde tager lang tid og efter
aftale med toastmasteren delte vi dem op, så der var lige mange før som efter hovedretten. Mellem indslagene fik vi
dækket af, fyldt glas og fik alle på plads igen til et nyt indslag. Der var ingen bagtanker med at sælge mere vin eller
øl, vi prøvede at få alle indslag til at være lige vigtige.
Mit ønske er, at Ankenævnet tager hensyn til, at jeg i mine 11 år som vært og ejer af [navnet på indklagede] aldrig har
fået en klage gennem mine Brancheorganisationer Danhostel og Horesta, og at flere af mine gæster vender tilbage
specielt på grund af mit værtskab og mit engagement i stedet, som i øvrigt også er min private bolig.
Indklagede fandt at klager skulle indbetale den sidste ubetalte del af fakturabeløbet på kr. 2.970,Ankenævnet kunne ikke give klager medhold.
Nævnet bemærkede, at klager havde fremført en række klagepunkter, som overvejende vedrørte klagers subjektive
oplevelse af en række forhold omkring festens afvikling, herunder at indklagede havde en hård tone overfor gæsterne, og at nogle gæster var blevet nægtet servering mv. Indklagede havde bestridt, at festens afvikling var foregået
som beskrevet i de anførte klagepunkter.
Som sagen var forelagt for Nævnet, var det Nævnets opfattelse, at klagers utilfredshed i høj grad måtte tilskrives,
at parterne ikke forud for festen havde foretaget en forventningsafstemning og i den forbindelse havde drøftet og
aftalt detaljerne omkring festens afvikling. Nævnet fandt således, at forventningerne til lokalernes indretning og
afviklingen af serveringen burde have været afstemt i forhold til, at brylluppet blev afholdt på et vandrehjem, og at
kuvertprisen var relativt lav.
Henset hertil og da klagepunkterne vedrørte subjektive forhold, hvor parterne havde afgivet modstridende oplysninger om forløbet, var det Nævnets opfattelse, at det ikke kunne lægges til grund, at klagers fest var blevet afviklet på
en måde, som ikke i det væsentlige svarede til parternes aftale og til, hvad klager med rette havde kunnet forvente.
Der var herefter ikke grundlag for at give klager medhold i klagen.
For så vidt angik den del af klagen, som vedrørte indlogering af enkelte af klagers gæster hos indklagede, behandlede Ankenævnet ikke denne del af klagen. Nævnet anså ikke klager for at være klageberettiget, idet de pågældende
overnatninger var leveret til de gæster, som havde betalt for dem, jf. Nævnets vedtægter § 2.
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2013-0860 – Klage over afvikling af barnedåbsbrunch
Klager afholdt den 1. september 2013 i forbindelse med en barnedåb champagnebrunch for et selskab på i alt 30
personer på et hotel i indre København. Klager fandt, at maden var utroligt god, men at oplevelsen desværre alligevel
var skuffende.
Bestillingen skete via e-mail, og de nærmere omstændigheder blev aftalt ved et møde den 16. juli 2013, og ved
e-mail af den 19. juli 2013 bekræftede klager afholdelse af bruncharrangementet på det pågældende hotel.
Den 17. august 2013 skrev klager til indklagede, at klagers selskab blev på i alt 30 personer, bestående af 25 voksne,
4 børn mellem 3 og 7 år og 3 børn under 3 år. I denne mail skrev klager, at klager gerne ville holde arrangementet
i restauranten (i modsætning til et separat lokale) under den forudsætning, at klagers selskab ikke blev forstyrret
af andre gæster og omvendt. Den 19. august bekræftede indklagede klagers reservation og anførte, at det ikke var
muligt at holde brunchselskab længere end til kl. 16.00. Klagers bemærkning om placeringen i restauranten blev ikke
kommenteret i denne e-mail.
Prisen for arrangementet var på i alt kr. 7.475,-, som klager betalte forud.
Klager henvendte sig den 28. august 2013 på det hotel, hvor arrangementet skulle afvikles og forespurgte, om selskabet kunne sidde uforstyrret i enten den ene eller den anden side af restauranten, således at restaurantens øvrige
gæster var mindst muligt generet af selskabet og omvendt. Ifølge klager blev dette bekræftet, og klager fik ifølge
klager oplyst, at det ikke var nødvendigt at give indklagede særskilt besked herom.
Den 1. september 2013 blev arrangementet afviklet. Klager anførte overfor Ankenævnet, at der var følgende mangler
ved selskabet:
1.

Da selskabet ankom den 1. september 2013, var der ifølge klager sat nogle borde sammen i midten af lokalet,
som med hensyn til opdækning mv. lignede restaurantens øvrige borde. Klagers ønske om, at klagers selskab
skulle sidde mere separat i forhold til de øvrige gæster var således ikke imødekommet. Efter lidt forvirring blev
der skubbet nogle borde sammen i hjørnet, hvor selskabet blev placeret, og selskabet fik lov at anvende et
tilstødende bord til gavebord.

2.

Der var ikke nogen form for opdækning på de pågældende borde. I tilknytning hertil anførte klager, at klagers
arrangement til en kuvertpris á kr. 299,- var blevet betalt forud den 22. august 2013.
På samme tidspunkt var det muligt på det hotel, hvor arrangementet blev afviklet, at benytte et aktuelt tilbud
på Champagne Brunch til kr. 109,- pr. person. Til dette tilbud kunne der tilkøbes én ekstra times ekstra brunchtid til kr. 100,-, således at det til en samlet kuvertpris til kr. 209,-, var muligt at spise brunch i alt 3½ time,
svarende til den tid, som klagers selskab havde til rådighed. På den baggrund havde klager forud for arrangementets afholdelse kontaktet dén ansatte hos indklagede, som klager tidligere havde afholdt møde med om
arrangementet, og spurgt, om ikke klagers kuvertpris var for høj.
Klager fik her oplyst, at dette tilbud ikke kunne erhverves af selskaber, som kom ind fra gaden, og at der var en
anden opdækning til selskaber. Det var således klagers opfattelse, at klager havde en begrundet forventning
om, at der var særskilt dækket op til hendes selskab, hvilket ifølge klager ikke var tilfældet.

3.

Klager havde betalt for, at klagers gæster havde brunchbuffetten til rådighed fra kl. 12.30 til kl. 16.00, men
ifølge klager blev buffeten allerede fjernet ved 15.00-tiden

4.

Klager anførte, at der ydermere manglede Baileys og Gammel Dansk, som der ellers stod beskrevet i indklagedes beskrivelse af brunchen på dennes hjemmeside.
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Klager har oplyst, at klager efter modtagelsen i restauranten tog kontakt til stedets kok, som oplyste, at han ikke
havde noget med reservationen at gøre. Ifølge klager havde kokken imidlertid forståelse for klagers frustration og oplyste, at der ikke var forskel på den opdækning, som klager selskab havde fået og den opdækning, som gæster, som
kom ind fra gaden, fik. Kokken oplyste til klager, at en ansvarlig ansat hos indklagede, var til stede i restauranten.
Klager ønskede dog ikke på dagen at kontakte denne ansatte, idet klager ikke ønskede at drøfte uoverensstemmelserne, foran klagers gæster.
Efterfølgende tog klager pr. e-mail kontakt til indklagede og gjorde ovennævnte klagepunkter gældende. Indklagede
imødekom ikke klagers krav om en økonomisk kompensation.
Klager ønskede en hel eller delvis beløbsmæssig kompensation. Overfor indklagede havde klager tidl. gjort gældende, at klager ønskede en kompensation på kr. 2.250,-, som var opgjort i forhold til den ovenfor nævnte kuvertpris på
kr. 209,-.
Indklagede havde oplyst, at klager havde reserveret et brunchselskab til afholdelse den 1. september 2013 via indklagedes hjemmeside. Der blev forinden reservationen afholdt et møde den 16. juli 2013. Indklagede anførte, at
det på dette møde blev oplyst, at indklagede administrerede brunchselskaber, julefrokoster mv. på det hotel i indre
København, hvor arrangementet skulle afvikles.
Indklagede sendte ved e-mail af 15. juli 2013 følgende 3 mulige tilbud for brunch-arrangement til klager:
1)
2)
3)

Champagne Weekendbrunch Buffet kl. 11:00 – 13:00 á kr. 199,- pr. kuvert.
Champagne Weekendbrunch Buffet kl. 11:00 – 15:00 á kr. 299,- pr. kuvert.
Champagne Weekendbrunch Buffet kl. 11:00 – 15:00 á kr. 369,- pr. kuvert.

-

Afholdt i separat lokale med egen brunchbuffet.
Egne tjenere til rådighed.
Bordopdækning med hvide stofduge, levende lys, friske blomster samt gavebord.”

Efter afholdelse af bruncharrangementet modtog indklagede pr. e-mail 2 klager fra klager:
Klage 1 – blev modtaget den 1. september 2013 og indeholdt følgende klagepunkter:
•
•
•

Forvirring ang. placeringen af selskabet.
En længere udredning i forhold til en ønsket kompensation på baggrund af en tilbudspris, der ikke er gældende for brunchselskaber.
Manglende Baileys og Gammel Dansk.

Klage 2 – blev modtaget den 2. september 2013 og indeholdt følgende klagepunkter:
•
•
•
•

Placering af selskabet i restauranten.
Manglende opdækning.
Betaling for 4 timers brunch, men brunchen blev fjernet efter 2½ time.
Mangler ved brunchbuffeten i forhold til det indklagede annoncerede med.

I forhold til de klagerpunkter, som klager havde anført overfor Ankenævnet, anførte indklagede følgende:
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Ad. 1 og 2) Klager ønskede at gøre brug af en af de billigste muligheder for brunchselskab (tilbud 2), hvor selskabet
benyttede samme brunchbuffet som restaurantens øvrige gæster, og blev serviceret på lige vilkår som restaurantens
øvrige gæster, dvs. uden særlig opdækning eller separat lokale. Klager valgte den 28. august 2013 at kontakte det
hotel, hvor arrangementet skulle afholdes for at lave en aftale om separat placering i restauranten samt for at bestille yderligere en kuvert. Indklagede blev ikke informeret herom og var således ikke en del af aftalen ang. selskabets
placering, ligesom indklagede ikke var klar over, at klager havde bestilt en kuvert ekstra.
Det var sammenfattende indklagedes opfattelse, at der ikke blev indgået nogen aftale med klager om særlig opdækning eller placering i restauranten.
For så vidt angik det særlige tilbud til kr. 109,- (med ekstra tid kr. 209,-), var klager på forhånd telefonisk oplyst om,
at dette tilbud alene gjaldt for en seating på to timer, og at det ikke kunne finde anvendelse for et selskab på 30
personer, som kom ind fra gaden.
Ad. 3) Det var klagers eget ønske først at starte selskabet kl. 12:30, således at det var passende i forhold til dåben.
Indklagede oplyste, at klager havde været velkommen til at starte selskabet kl. 12:00, for at gøre brug af de fulde 4
timers brunchbuffet.
I forbindelse med indgåelse af aftalen var det indklagede opfattelse, at det ikke lå i aftalen, at hele brunchbuffeten
ville stå fremme fra start til sluttidspunktet for bruncharrangementet. I den forbindelse anførte indklagede, at der er
nogle helt klare levnedsmiddelregler, i forhold til, hvor længe fødevarer må stå ude ved stuetemperatur. Disse regler
er til sikkerhed for kunden.
Indklagede afviste, efter at have talt med indklagedes personale, som var til stede i restauranten, at brunchbuffeten,
som anført af klager, var blevet fjernet kl. 15.00, og anførte yderligere, at efter at brunchbuffeten var blevet fjernet,
var der fortsat mulighed for at benytte frugt- og kaffebuffeten samt, at der var drikkevarer ad libitum til rådighed.
Ad. 4) Indklagede anførte, at klager tilsyneladende ikke havde manglet Baileys m.v. under arrangementet, da klager
ikke gjorde opmærksom på dette på dagen, selvom klager var gjort bekendt med, at der var en ansat fra indklagede
virksomhed til stede i restauranten. Derudover anførte indklagede, at der ikke hører Baileys m.v. til det billigere
bruncharrangement til kr. 109,- (kr. 209,-), som klager bl.a. henviste til som begrundelse for, at klager burde have et
afslag i prisen.
Indklagede fandt således ikke, at klager havde krav på økonomisk kompensation.
Ankenævnet fandt det dokumenteret, at det afholdte arrangement ikke til fulde havde levet op til klagers berettigede
forventninger.
Det fremgik, at klager var blevet lovet en placering ude i den ene side af det lokale, hvor selskabet blev afviklet,
og at dette ikke var blevet arrangeret, da klagers selskab ankom til stedet. Der var derfor nogen forvirring omkring
modtagelsen af klagers selskab.
Nævnet lagde efter det fremkomne endvidere til grund, at der ikke var Baileys og Gammel Dansk på buffeten, som
det var beskrevet på indklagedes hjemmeside
Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at klager var blevet lovet en bestemt opdækning af bordene, ligesom Ankenævnet ikke efter det fremkomne fandt, at kunne lægge til grund, at brunchbuffeten var blevet ryddet væk for tidligt
i forhold til, hvad der måtte anses for sædvanligt for et arrangement af denne karakter.
Efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen var det Ankenævnets opfattelse, at arrangementet led af mindre
mangler i form af, at klagers selskab ved ankomsten måtte afvente den lovede placering, samt at der ikke var stillet
Gammel Dansk og Bailey på buffeten.
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Efter en konkret vurdering fandt Ankenævnet at disse mangler burde føre til et nedslag i prisen svarende til 10 pct.
af det beløb, som klager havde betalt for arrangementet, dvs. I alt kr. 748,-.

2014-0632 – Klage over afvikling af konfirmation
Den 27. april 2014 skulle klager afholde konfirmation hos indklagede. Den samlede pris for afholdelse af arrangementet var aftalt til kr. 15.385,00.
Klager kontaktede indklagede ca. halvanden måned forinden afholdelsen af konfirmationen. Indklagede var på dette
tidspunkt ude og rejse, og parterne aftalte derfor, at de skulle tales ved, når indklagede igen var hjemme.
Klager hørte derefter ikke fra indklagede og tog derfor selv kontakt til indklagede. Parterne aftalte, at klager skulle
komme en uge før afholdelse af konfirmationen med henblik på at aftale de nærmere omstændigheder for konfirmationen.
Parterne mødtes i overensstemmelse hermed, og det blev ud fra antallet af gæster aftalt i hvilket lokale festen skulle
afholdes.
Af klage af 8. maj 2014 til indklagede pr. e-mail fremgik følgende klagepunkter:
Ad. festlokalet:
Klager konstaterede ved festens afholdelse, at det reserverede lokale var alt for lille til 30 personer, idet der ikke var
plads på bordene, og gæsterne ikke kunne gå rundt i lokalet. Det var klagers opfattelse, at der max kunne være 20
personer i lokalet, og at det var indklagedes ansvar at det ikke på forhånd var oplyst, at det valgte lokale var for lille.
Klager oplyste, at indklagede havde tilbudt, at festen kunne afholdes i et telt eller i lokalet. Klager ønskede ikke at
holde festen i teltet, da klager i så fald lige så godt kunne have holdt festen i sin egen have.
Det var klagers opfattelse, at alt, der blev aftalt mellem parterne, generelt ikke blev overholdt.
Ad maden:
Af indklagedes menuforslag, som klager modtog den 23. april 2014, fremgik følgende:
Velkomstdrink voksne: Mousserende vin.
Velkomstdrink børn: Hyldeblomstsaft.
Forret: Røget laks på ristet toast pyntet med rejser og dilddressing.
Hovedret som buffet: Spareribs, råstegte kartofler barbecue, blandet tagselvbord salat, ”byg-selv-hamburger”.
Dessert: Klassisk bananasplit.
Kaffe med medbragt kransekage.
Der serveres Coca Cola og Budweiser fra buffet.
Kuvertprisen var kr. 375,00.
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Klager anførte i sin klage, at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

de råstegte kartofler ikke var råstegte, men bløde og smagte dårligt
burgerbollerne var for billige og ikke hjemmelavede
velkomstdrinken var ikke klar, da gæsterne ankom, og blev blot sat på et bord og ikke serveret
der manglede forret til 3 personer, og klager måtte rykke to gange, før de kom
forretten blev ikke serveret først for konfirmanden
sparreribsene var seje, smagte dårligt og så ikke lækre ud
bøfferne til ”byg-selv-hamburgerne” var sorte, gennemstegte og anrettet uappetitligt
det blandede salatbord var ligeledes ikke anrettet lækkert
der var kun ketchup og remoulade, selvom aftalen var, at der skulle være forskellige dressinger, som man kunne
komme i burgerne. Klager oplyste, at klager ikke normalt kom remoulade i en burger. Ketchuppen og remouladen
var ikke anrettet lækkert
der var ingen skeer på bordet til desserten, og tjeneren kastede skeerne på bordet ud til hver gæst
desserten var anrettet meget sjusket
klager og indklagede, havde aftalt, at bananerne til bananasplitten skulle være stegte, og der skulle være ekstra
chokoladesauce på bordene. Ingen af disse dele var i orden.
servicen var dårlig
der manglende lyse øl.

Klager oplyste desuden, at det var klagers forventning, at en restaurant serverer hjemmelavet mad, og ikke blot købte
frosne pomfritter og præfabrikerede burgerboller.
Alle gæsterne gik sultne hjem, og havde efterfølgende sagt til klager, at arrangementet ikke var i orden.
Da klager efter festen henvendte sig til indklagede, var indklagedes bemærkning blot, at ”så må vi jo ikke være gode
nok til jer”. Klager oplevede ikke, at indklagede udviste nogen forståelse for klagen. Indklagede kom tværtimod kun
med modargumenter, da klager henvendte sig.
Klager anførte derudover, at klager ved gennemgang af den fremsendte faktura havde konstateret, at indklagede tog
kr. 20,00 pr. serveret flaske vand. Dette var klager ikke blevet oplyst om, og klager fandt, at det er tarveligt at tage
penge for vand til et selskab.
Efter festen var der 7 gæster, der var blevet syge inden for samme døgn. Klager kunne dog ikke dokumentere dette.
Klager oplyste, at klager ikke var kommet med indsigelser i løbet af dagen, da klager ikke ønskede at ødelægge
konfirmandens fest.
Klager ville kun betale kr. 7.000,- af de i alt kr. 15.385,-, som indklagede havde krævet.
Indklagede oplyste i brev af 25. juni 2014 til Ankenævnet, samt e-mail af 22. maj 2014 til klager, at:
Klager kontaktede indklagede i uge 9 og forhørte sig om muligheden for at afholde konfirmation hos indklagede.
Indklagede oplyste i den forbindelse, at restauranten p.t. var under renovering, og at lokalerne derfor først kunne
blive besigtiget den 12. april 2014. Indklagede gjorde samtidig klager opmærksom på, at det pågældende lokale var
til max. 30 personer, men at det stod til klagers rådighed, såfremt klager ønskede det.
Det blev derefter mellem parterne aftalt, at klager kunne kontakte indklagede efter 12. april, hvis klager ønskede at
besigtige lokalerne.
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Medio april kontaktede klager indklagede, og det blev aftalt, at klager skulle komme i påsken og besigtige lokalerne.
Da klager ankom, blev klager gjort opmærksom på, at der ville være bedre plads til klagers gæster i et telt, som
indklagede havde opsat i forbindelse med sin åbningsreception.
Klager insisterede imidlertid på, at festen sagtens kunne afholdes i lokalet.
Klager fortalte ved besigtigelsen, at klager havde været i kontakt med indklagedes genbo, som også er en restaurant,
med henblik på afholdelse af festen hos dem. Klager oplyste dog, at de nu havde annulleret reservationen, idet der
havde været en række uoverensstemmelser, herunder om prisen. Indklagedes genbo har efterfølgende oplyst, at det
var dem, der ikke ønskede at afholde klagers fest.
Parterne aftalte ved samme lejlighed indholdet af menuen. Indklagede lovede på intet tidspunkt, at burgerboller eller
kartofler ville være hjemmelavet.
Ved mødet gennemgik parterne i fællesskab klagers bordplan, og i den forbindelse opdagede klager, at nogle gæster
var udeladt ved en fejl.
Indklagede fremsendte den 23. april 2014 menuforslag, samt prisoverslag, som aftalt med klager. Den 24. april 2014
oplyste klager, at der var to gæster, der ikke skulle have forret, hvilket indklagede accepterede.
Indklagede anførte desuden, at konfirmandens far, på selve konfirmationsdagen, ankom sammen med de øvrige
gæster, som aftalt. På dette tidspunkt stod der tre tjenere klar til at servere velkomstdrink i forlokalet til festlokalet.
Klager var blevet gjort bekendt med, at forlokalet samt de øvrige stuer kunne benyttes både før og efter kaffen.
Konfirmanden og dennes mor ankom senere end de øvrige gæster, hvilket indklagede ikke på forhånd var bekendt
med. De tre tjenere servicerede de allerede ankomne gæster og ikke konfirmanden.
Maden blev serveret som aftalt, og der var ikke undervejs nogen indsigelser. Flere gæster samt konfirmanden gav
udtryk for, at maden havde smagt godt, og at de havde haft en god dag.
Indklagede oplyste, at det først var da regningen skulle betales, at klager ytrede voldsom kritik af forløbet og maden.
Indklagede oplyste desuden, at indklagede, få dage efter afholdelse af arrangementet, blev kontaktet af fødevareregionen, som var blevet kontaktet af klager, der påstod, at hun og flere gæster var blevet syge efter at have spist
hos indklagede.
Indklagede oplyste i den forbindelse, at det undrede indklagede, at klager ikke straks havde gjort indklagede opmærksom på, at gæsterne var blevet syge af maden. Fødevareregionen havde efterfølgende undersøgt forholdene
og kontaktet andre af indklagedes gæster, som havde spist hos indklagede samme dag og samme menu, og der var
ingen af disse, der var blevet syge.
Restaurantens køkken havde desuden efterfølgende haft uanmeldt kontrolbesøg af en dyrlæge fra Fødevarekontrollen, som havde godkendt maden uden anmærkninger. Indklagede havde vedlagt kopi af kontrolrapporten.
Indklagede fandt, at klager skulle betale det af indklagede krævede beløb på kr. 15.385,00.
Ankenævnet kunne ikke give klager medhold.
Ankenævnet lagde herved vægt på, at klager havde oplyst, at klager trods utilfredshed ikke havde gjorde indsigelse
overfor indklagede under afviklingen af festen, idet klager ikke ønskede at ødelægge festen for konfirmanden.
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Ankenævnet fandt, at klager ved ikke at fremføre sin utilfredshed overfor indklagede under arrangementets forløb,
havde afskåret indklagede fra at udbedre de af klager anførte mangler.
For så vidt angik lokalets størrelse lagde Ankenævnet til grund, at klager havde fået forevist lokalet inden arrangementets afvikling, og at klager havde fået oplyst, at lokalet maksimalt var egnet til 30 personer: Yderligere var klager
blevet oplyst om, at der ville være bedre plads til klagers gæster i et opstillet telt. Klager ønskede på trods heraf, at
arrangementet skulle afvikles i det tilbudte lokale.
Endelig fandt Ankenævnet efter en samlet vurdering, at der ikke var noget misforhold mellem prisen for den bestilte
mad og madens mængde og kvalitet.

2013-1073 – Klage over afviklingen af et bryllup
Klager bestilte i marts/april 2013 en bryllupsfest hos indklagede til afholdelse den 29. juni 2013.
Det blev mellem parterne aftalt, at festen skulle baseres på indklagedes faste festtilbud, som indeholdt velkomstdrink, 3 retters menu, sodavand, vin og øl ad libitum, kaffe med småkager og cognac/likør, fri bar med øl, sodavand
og vin samt natmad. Tilbuddet omfattede et 7 timers arrangement.
Der blev forud for arrangementet, på baggrund af et møde mellem parterne den 8. april 2013, udarbejdet en selskabsaftale - udfyldt i hånden - hvoraf det blandt andet fremgik, at festen skulle begynde kl. 18.00, hvor der også
skulle serveres velkomstdrink. Yderligere fremgik det, at nogle gæster ville ankomme fra kl. 16.00 til kaffe/te og øl/
sodavand. Det fremgik yderligere, at der skulle være øl, vand og vin ad libitum. Under ”evt.” var det anført, at gæster
evt. selv skulle købe spiritus. Af aftalen fremgik, at kuvertprisen for festen var kr. 598,- for voksne og kr. 298,- for
børn.. Derudover var flg. anført: ”+ ekstratimer, eftermiddag drikkevarer + evt. ekstratimer nat + drikkevarer ekstratimer nat”
Der var anført et deltagerantal på 43 + 1 (formentlig 43 voksne og 1 barn). Der blev indbetalt kr. 1.000,- i depositum.
Efter festens afholdelse modtog klager fra indklagede en regning på i alt kr. 29.943,- (fratrukket det indbetalte depositum på kr. 1.000,-) for det afholdte bryllup..
Den 8. juli 2013 skrev klager til indklagede og beklagede sig over en række mangler vedr. festens afholdelse samt
over regningens størrelse. Det drejede sig om følgende forhold.
1.

Ifølge klager var det aftalt, at de gæster, som kom tidligt, skulle have serveret kaffe med tilhørende chokolade
og slik, som klager selv havde leveret hos indklagede dagen før brylluppet. Ifølge klager fik gæsterne, der ankom
tidligt, imidlertid blot en ”tør” kop kaffe i et lokale, hvor der hverken var hygget om gæsterne eller i lokalet. Den
af klager leverede chokolade blev heller ikke serveret for gæsterne. Da gæsterne spurgte tjeneren, om ikke der
var noget til kaffen, forklarede tjeneren, at hun ikke kunne finde noget. Gæsterne bad derfor selv om at få nogle
småkager til kaffen.

2.

Dårlig kommunikation med toastmasteren. Da den person, som skulle agere toastmaster ankom, gik hun ud i
køkkenet og oplyste, at hun skulle være toastmaster, og at hun skulle kontaktes med henblik på at koordinere
serveringen med de forskellige taler og sange mv. På trods heraf blev klager (bruden) 6 gange afbrudt under
bryllupsfotograferingen. Den ene gang skyldtes afbrydelsen, at den unge tjener informerede bruden om, at hendes kjole var beskidt bag på. Tjeneren var også i tvivl om, hvornår velkomstdrinken skulle serveres, selvom det
på forhånd var aftalt, at dette skulle være kl. 18.00. I forvirringen blev serveringen af velkomstdrink imidlertid
udskudt til kl. 18.20.
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3.

Mangelfuld og upersonlig betjening fra tjenernes side, dårlig påklædning, ingen smil på læben, uartig opførsel/
talemåde og manglende erfaring. Bl.a. havde en tjener - ifølge klager - sagt til en anden tjener: ”hvis de så bare
kunne have valgt en toastmaster, som kunne bruges til noget”. Klager anførte, at dette harmonerede meget
dårligt med, at tjenerne slet ikke benyttede toastmasteren.

4.

Efter middagen blev der serveret kaffe i den store krostue. Her var der koldt og ikke gjort noget fra personalets
side for at gøre krostuen hyggelig.

5.

Manglende servering af spiritus til kaffen. Nogle af gæsterne fik ifølge klager ”en lille en” til kaffen, men ikke
alle fik tilbuddet. Dette gjaldt bl.a. brudeparret.

6.

Betaling for 2 ikke aftalte ekstratimer. Ifølge klager forløb festen fra kl. 18.20 til kl. 01.20, hvilket ifølge klager
var 7 timer. For at kunne nå natmaden bestilte klager en ekstratime. Herefter skulle gæsterne forlade indklagede med taxa, ifølge klager ved 02.00-tiden. Da det imidlertid var vanskeligt at få tilstrækkeligt med taxaer til
gæsterne, forlod de sidste gæster først indklagede ved 04.00-tiden, hvilket afstedkom, at klager blev faktureret
for i alt 3 ekstratimer fra kl. 01.00 til kl. 04.00, hvoraf klager kun havde bestilt den ene ekstratime.

Klager var blevet debiteret for i alt kr.1.558,- for drikkevarer, som var blevet bestilt af klagers gæster i den af klager
bestilte ekstratime. Det var klagers opfattelse, at disse drikkevarer burde have været omfattet af den frie bar. Det
var således klagers opfattelse, at det beroede på indklagede, som den professionelle part, at natmaden ikke var
blevet serveret indenfor de 7 timer, som var indeholdt i det faste tilbud, hvilket afstedkom, at der måtte bestilles en
ekstra time. De drikkevarer, der blev indtaget af de ventende gæster efter den af klager bestilte ekstratime, betalte
gæsterne selv.
Klager var yderligere af den opfattelse, at hun, af indklagede, burde have været informeret på forhånd om, at der
ville/kunne løbe ekstratimer på. I så fald havde klager bestilt taxaerne til et tidligere tidspunkt. Klager havde således, ifølge klager, under den samtale, der var mellem parterne den 8. april 2013, spurgt, om indklagedes personale
”skyndede på folk til fester”, hvilket indklagede forsikrede ikke var tilfældet. Det var imidlertid ikke den oplevelse,
som klager havde.
7.

Manglende servering af medbragte kager. Klagers forældre have lavet to kager til festen, som ifølge klager, efter aftale med indklagede, skulle have været serveret til kaffen. Disse kager blev imidlertid, ifølge klager, glemt,
hvilket betød, at klager og hendes datter måtte hente kagerne et par dage efter hos indklagede. Dette efter, at
klagers mor havde talt med en ”ligeglad” dame hos indklagede.

8.

Selskabsaftalens indhold og udformning. Det var klagers opfattelse, at indklagede ikke havde udarbejdet en
fyldestgørende selskabsaftale. Dels var selskabsaftalen ifølge klager ikke påført underskrift og den indeholdt
heller ikke oplysninger om prisen for at kaste op (hvilket en af gæsterne gjorde) eller prisen for eventuelle ekstratimer. Klager anførte i denne sammenhæng, at natmad og fri bar burde have ”fulgtes ad”, og hvis indklagede
ikke kunne holde sig indenfor de 7 timer som tilbuddet lød på, måtte det være indklagede, der skulle afholde
udgiften til ekstra tid, således at indklagede gæster kunne få den frie bar, som var en del af tilbuddet

9.

Regningens udformning og beløbets størrelse. Sammenfattende er det klagers opfattelse, at fakturaen for festen indeholdt en række elementer, som klager ikke burde betale, (jf. nedenfor under ”klagers krav”). Yderligere
var det klagers opfattelse, at fakturaen led under en række faktiske mangler herunder, at momsbeløbet ikke
fremgik særskilt, og at klagers navn og adresse ikke fremgik. Yderligere påtalte klager, at fakturaen var skrevet
på ”et beskidt stykke papir”.

Sammen med klagen til Ankenævnet havde klager vedlagt forklaringer fra to af klagers gæster, en af brudepigerne
samt den person, som var toastmaster den pågældende aften. Disse forklaringer støttede klagers forklaring af forløbet.
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Da klager ikke kunne godkende det beløb, som den fremsendte faktura lød på, havde klager valgt ikke at indbetale
nogen del af beløbet, heller ikke den del af beløbet, som klager kunne anerkende (jf. nedenfor under ”Klagers krav”).
Indklagede overlod, efter at have meddelt klager, at indklagede ikke kunne anerkende klagers indsigelser, sagen til
sin advokat, som den 11. juli 2013 skrev til klager og anmodede klager om at indbetale beløbet, da sagen ellers ville
blive taget til inkasso. Efter i en e-mail af den 24. juli 2014 endnu en gang at have afvist klagers indvendinger og
opfordret klager til at indbetale den del af beløbet, som klager kan anerkende, udtog indklagedes advokat den 19.
september 2014 – efter yderligere rykkere - stævning i sagen. Da klager ikke havde indgivet svarskrift i sagen, blev
der i november afsagt dom i sagen efter sagsøgers påstand.
Klager havde kort her forinden indgivet en klage til Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme. Desværre nåede
Ankenævnets sekretariat ikke at få rettet henvendelse til Retten i Næstved, inden der blev afsagt dom i sagen.
Med sekretariatets bistand indgav klager anmodning om, at sagen blevet genoptaget med henblik på Ankenævnets
behandling af sagen, hvilket retten imødekom.
Klager kunne alene ud af den samlede regning anerkende et beløb på kr. 25.645,- ud af et faktureret beløb på kr.
29.943,- (kr. 32.060,68 inkl. renter og rykkergebyr).
Klager ønskede således et afslag i regningen på kr. 4.298,-. Dette beløb fremkom ved, at klager, efter klagers opfattelse, ikke burde have været debiteret for følgende:
1 x selskabsmenu á kr.
595,2 ekstratimer á kr. 750,500,1 x rens for opkast á kr.
Drikkevarer i bestilt
Ekstratime kr.
1.558,145,5 x kaffe (i alt)
I alt kr.

4.298,-

Indklagede kunne ikke anerkende klagers indsigelser og klagers krav om afslag i prisen.
Den 8. juli 2013 svarede indklagede kort klager, at indklagede ikke kunne anerkende de af klager fremsatte klagepunkter. Sammen med denne mail, fremsendte indklagede en skriftlig redegørelse fra en af tjenerne, som var
på arbejde den pågældende aften. Dennes forklaring støttede indklagedes synspunkter. Bl.a. fremgik det heraf, at
natmaden flere gange blev udskudt på klagers foranledning. Indklagede bad i samme mail klager om at indbetale det
af indklagede krævede beløb.
Herefter overgav indklagede sagen til sin advokat. Denne skrev den 11. juli 2013 til klager og afviste på sin klients
vegne de af klager anførte indsigelser. Advokaten anførte, at indklagede og dennes personale havde leveret den
ydelse, som de var forpligtede til. Det blev i brevet beklaget, at klager havde haft en dårlig oplevelse, men at indklagede og dennes personale havde gjort sit yderste for at festen skulle blive god.
I brevet var det nævnt, at den pågældende tjener som påtalte, at brudens kjole var beskidt bag på, alene gjorde
dette af hensyn til bruden. Endelig var det anført, at de debiterede drikkevarer udover kuvertprisen samt de påførte
ekstratimer fastholdes.
Efter at klager i mail af den 12. juli 2013 havde svaret advokaten og fastholdt sine indsigelser, anførte advokaten i en
mail af den 24. juli 2013 til klager bl.a., at:
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•
•
•
•

•

Mht. de forstyrrende henvendelser fra tjeneren til bruden, var det klagers egen toastmaster, som henviste tjeneren til at rette henvendelse til brudeparret.
Fsva. de ekstra drikkevarer anføres det, at de ekstra drikkevarer vedrører timerne udover selve det aftalte arrangement, som var et 7-timers arrangement.
Fsva. indsigelserne om moms anføres det, at alle priser indeholder moms, sådan som de skal, når det drejer sig
om forbrugere. Det tilføjes også, at det er underordnet om en regning skrives i hånden eller printes ud.
Der er alene opkrævet kaffe for det antal gæster, der drak kaffe den pågældende eftermiddag. 4+6 gæster
ankom tidligt (kl. 15.15 – 15.45), og fik kaffe der. Senere – kl. 16.30 – 17.30 - ankom yderligere 10 gæster, som
fik kaffe på dette tidspunkt.
Det anføres, at det er urimeligt, at klager tilbageholder hele beløbet, og klager opfordres til at indbetale den del
af beløbet som klager anerkender.

I forbindelse med Ankenævnets behandling af sagen havde indklagedes advokat ved brev af 23. april 2014 meddelt
Ankenævnet, at hun ikke havde yderligere bemærkninger til sagen udover de i stævningen anførte.
Indklagede fandt, at klager skulle betale det af indklagede krævede beløb på kr. 29.943,- for det afholdte bryllup.
Ankenævnet afviste at behandle sagen.
Nævnet lagde særlig lagt vægt på, at det skriftlige aftalegrundlag var uklart, samt at der mellem parterne ikke var
enighed om, hvad der var blevet aftalt, ligesom parterne var uenige om festens forløb. Parternes påstande om det
aftalte og festens forløb var således modstridende, og sagen havde karakter af at være ”påstand mod påstand”.
Nævnet fandt, at der var en sådan usikkerhed om bedømmelsen af de fremkomne oplysninger, at sagen skønnedes
uegnet til behandling i Nævnet, jf. vedtægternes § 12. Afklaringen af, hvad der var blevet aftalt, samt afklaringen af
festens forløb ville kræve en bevisførelse, som ikke kunne finde sted for Nævnet.
Nævnet henviste derfor klager til at indbringe sagen for domstolene.
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5.4 Øvrige sager af særlig interesse
I dette afsnit er omtalt 4 sager, som skønnes at have generel interesse.
Sagen 2014-0012 vedrørte en klage over ophold på et bed & breakfast, som udgjorde en del af et privat hjem.
Klagen handlede dels om støj fra værtsfamilien og dels om, at værtsfamilien var gået og kommet i den kælder,
hvor de lejede værelser lå. Sagen illustrerer vigtigheden af, at man som gæst på et hotel eller en restaurant klager ”på dagen”, dvs. at man klager det tidspunkt, hvor man oplever f.eks. støjgener. I denne sag fik klager således
ikke medhold, da Nævnet fandt, at klager burde have klaget over støjen under opholdet. Yderligere lagde nævnet
til grund, at når man lejer værelser i et bed & breakfast, som er beliggende i et privat hjem, så må man i et vist
omfang tåle værtsfamiliens tilstedeværelse. I den konkrete sag fandt Nævnet således ikke, at den ”tålegrænse”
var overskredet.
I sagen 2014-0238 var der tale om en klage over mangler ved et hotelophold den 5.-7. december 2013, hvor stormen ”Bodil” hærgede Danmark. Klagen vedrørte bl.a. det forhold, at klager var blevet flyttet til et andet værelse
samt det forhold, at indklagedes swimmingpool og vandland pga. strømsvigt var midlertidigt lukket. Begge dele
som følge af stormvejret. Ankenævnet fandt, at stormen ”Bodil” havde været en ekstraordinær situation, og at
indklagede på bedste vis – efter omstændighederne – havde forsøgt at udbedre manglerne ved klagers ophold.
Klager havde derfor ikke krav på kompensation udover den kompensation, som indklagede allerede havde givet
klager.
I sagen 2014-0825 havde klager via internettet bestilt mad til et selskab. Dagen efter fortrød klager købet og
henviste til, at hun mente, at købet kunne fortrydes efter forbrugeraftalelovens regel om 14 dages fortrydelsesret
ved E-handel. Nævnet gav ikke klager medhold under henvisning til, at fortrydelsesretten ikke omfatter bl.a. køb
af forplejning, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12.
I sagen 2013-0945 var der tale om booking af et hotelværelse i Tyskland via en dansksproget bookingportal på
internettet, eller en såkaldt OTA (Online Travel Agency). At anvende bookingportaler, som f.eks. Hotels.com.
Expedia, Venere, Booking.com mv. er en af de mest almindelige måder for forbrugere at booke hotelværelser på
– særligt hotelværelser i udlandet, da bookingportalerne giver et samlet og let overblik over mulighederne, og da
bookingprocessen er let. Denne sag illustrerer imidlertid, at det er vigtigt at være opmærksom på det ”der står
med småt”, nemlig de bookingbetingelser, herunder særligt de afbestillingsbetingelser, som man accepterer, når
man foretager bookinger via en sådan bookingportal.

2014-0012 – Klage over støjgener ved B&B-ophold
Klager bestilte den 30. september 2013 en overnatning hos indklagede, som drev et bed & breakfast fra kælderen
i sin private bolig, til den 23.-24. november 2013 til 2 voksne, inkl. en ekstra opredning i tilstødende rum til 13-årig
søn. Klager medbragte selv en weekend-seng til klagers 2-årige datter.
Klager ankom lørdag den 23. november 2013 kl. 14:30. Klager fik en god og fin modtagelse. Klager gjorde ved
ankomsten indklagede opmærksom på, at klager ville køre tidligt søndag morgen, da klager havde planlagt en
tur i København, herunder et besøg i Tivoli. Klager betalte derfor de kr. 650,- for overnatningen med det samme.
De værelser, som indklagede anvendte til udlejning som bed & breakfast, var beliggende i kælderen i indklagedes
private bolig. Her fik klager anvist et rum, hvor hun og hendes mand samt deres 2 årige datter skulle sove. I et
tilstødende rum, som normalt blev anvendt som opbevaringsrum, og hvor der også stod en kummefryser, havde
indklagede redt op til klagers 13 årige søn. Derudover var der adgang til et tekøkken samt til et badeværelse, som
også lå i kælderen.

49

50

ÅRSBRETNING 2013/2014

Klager var ude det meste af lørdagen, og kom først tilbage til indklagede ca. kl. 19:30.
Kl. 20:15 ”buldrede det” ifølge klager ned af trappen til klagers ”afdeling”. Det viste sig at være indklagede og
en veninde, som skulle bruge et stort spejl, der stod i kælderen. Ifølge klager stod indklagede og dennes veninde
og talte længe.
Klager og hendes familie var trætte og gik i seng kl. 21:00.
Kl. 21:30 hørte klager en del larm fra det tilstødende rum, hvor klagers 13-årige søn lå og sov. Det viste sig, at
være indklagedes 19-årige søn, der skulle hente noget i den fryser, der stod i det rum, hvor der var redt op til
klagers 13 årige søn. Klager spurgte i den forbindelse den 19-årige søn, om det snart var slut med flere ”besøg”
fra indklagedes side. Klagers søn var således blevet urolig over, at indklagedes søn kom ind i rummet og skulle
benytte fryseren.
Indklagede havde desuden samme aften komsammen/fest. Dette resulterede i rigtig meget støj, larm, snakken,
gående op og ned ad trapper og døre, der smækkede hele aftenen.
Klager anførte, at der først var ro omkring kl. 02:00, hvilket betød, at klager og hendes familie alene fik godt 3
timers søvn den nat. Klager og hendes familie valgte på baggrund af den manglende søvn at køre direkte hjem til
Jylland kl. 9:00 søndag morgen.
Klager oplyste, at klager i sommeren 2013 også havde overnattet hos indklagede og dengang var tilfreds med
opholdet, men dette ophold var helt uacceptabelt, hvilket skyldes, at indklagedes og dennes søn begge, mens
klager havde opholdt sig i kælderen, havde benyttet kælderen uden først at spørge klager om dette var i orden.
Klager havde således fra sit forrige ophold og på baggrund af de oplysninger, som fremgik af indklagedes hjemmeside, den opfattelse, at når man lejede sig ind hos indklagede, så disponerede man over kælderarealet, og at
udgangspunktet derfor måtte være, at indklagede ikke selv benyttede kælderen, mens den var udlejet.
Det var klagers opfattelses, at indklagedes hjemmeside var blevet rettet efter klagers besøg, idet klager huskede,
at der tidligere stod, at man lejede hele kælderen, og at denne var renoveret netop til udlejning.
Klager forlod søndag morgen indklagede, uden at have talt med indklagede, men henvendte sig via mail til indklagede den 24. november 2013 og klagede over opholdet.
Klager bemærkede til indklagedes bemærkning om, at klager ikke var blevet faktureret for en ekstra opredning
til klagers datter, at klager selv havde weekendseng med, og at indklagede under den mailkorrespondance, som
gik forud for opholdet havde skrevet, at klagers 2-årige datter selvfølgelig var gratis, når klager selv havde en
weekendseng med til hende.
For så vidt angik indklagedes bemærkning om, klagers søn skulle have accepteret, at indklagedes søn havde
hentet en pizza fra fryseren i det rum, hvor den 13 årige havde sovet, anførte klager, at en 13 årig naturligvis ikke
tør andet end give sin accept, når der er tale om en person, som oplyser, at han bor i huset.
Klager ønskede pengene helt eller delvist tilbage.
Indklagede oplyste, at hun enkelte gange udlejede et værelse med adgang til bad og tekøkken. Samlet havde
indklagede en årlig omsætning fra dette på godt kr. 24.000. Værelset var beliggende i indklagedes kælder. Der
var ikke tale om, at lejer havde fuld råderet over andet end værelset.
Indklagedes familie benyttede ofte kælderudgangen, hvor familiens overtøj og sko var placeret, ligesom familien
ofte brugte vaskemaskinen, der stod i det rum, der også blev brugt som tekøkken. Der var et meget stort køleskab,
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hvor gæsternes mad stod på de øverste hylder, og hvor familiens egne madvarer stod nederst. Indklagede anførte,
at klager var bekendt med alt dette, idet klager tidligere havde overnattet hos indklagede.
Indklagede forstod klagers utilfredshed over, at indklagede var kommet ned i kælderen for at bruge et spejl. Indklagede var der dog - ifølge indklagede - kun ganske kort tid, ca. i 5 minutter, og indklagede anførte, at såfremt
klager havde givet udtryk for, at det var ubelejligt, var indklagede naturligvis gået endnu hurtigere.
Indklagede havde foretaget en opredning til klagers 13-årige søn i det rum, der til dagligt var indklagedes opbevaringsrum og hvor indklagedes fryser stod. Indklagede mente, at det ville være rarest for klagers 13-årige
teenagesøn, at sove i et separat rum.
Indklagede beklagede og anerkendte, at det naturligvis var indklagedes ansvar, at indklagedes søn var gået ind
i dette værelse for at hente en pizza i fryseren. Indklagede oplyste, at klokken kun var ca. 21:30, og at klagers
søn endnu ikke var faldet i søvn, men spillede computerspil. Indklagedes søn havde præsenteret sig, undskyldt
forstyrrelsen, og havde fået klagers søns accept til at gå ind.
Indklagede modtog, ganske som oplyst af klager, kl. 14:00 dagen efter en e-mail fra klager, hvori klager påtalte
de ovennævnte forstyrrelser. Indklagede undskyldte på sønnens vegne. Indklagede beklagede også, at indklagedes gæster først gik sent natten til søndag. Indklagede meddelte klager, at klager ikke kunne forvente at få fuld
råderet over kælderen for kr. 650,-.
Indklagede anførte yderligere, at der ikke var tale om, at indklagede holdt en fest den pågældende aften/nat, men
at indklagede havde inviteret 3 vennepar til middag. Indklagede havde, ifølge det af indklagede oplyste, tidligere
haft gæster uden, at dette havde givet anledning til klager fra lejere.
Indklagede var af den opfattelse, at hun i vidt omfang havde vist hensyn og henviste bl.a. til, at adskillelsen mellem stue og kælder i ældre huse som indklagedes hus var 30 cm tykke, og at der var isoleret med et ekstra lag
gipsplader i kælderværelset.
Indklagede forstod ikke, hvorfor klager ikke på selve aftenen havde henvendt sig til indklagede ang. problemerne,
således at indklagede kunne have gjort noget ved de af klager anførte klagepunkter.
Indklagede gjorde opmærksom på, at indklagede havde været særlig imødekommende overfor klager, idet klager
ikke havde betalt for den ekstra opredning til klagers 2-årige datter. En opredning kostede således normalt kr.
150,- og indklagede annoncerede ingen steder med, at man måtte medbringe egen barneseng og dermed tage
småbørn med gratis.
Indklagede afviste, at der skulle være foretaget rettelser på indklagedes hjemmeside.
Indklagede fandt ikke, at klager burde have medhold i den fremsatte klage. Indklagede anførte således, at indklagede havde haft udgifter til bl.a. opvarmning, opredning og rengøring af de lejede værelser.
Ankenævnet bemærkede indledningsvis, at selvom der var tale om indkvartering i et privat hjem, anså Ankenævnet sig for kompetent til at behandle klagen, da indklagedes udlejning af de omhandlede værelser, skete som led
i en virksomhed, der var registreret i Det Centrale Virksomhedsregister /CVR-registeret.
Ankenævnet kunne efter en samlet vurdering ikke give klager medhold i klagen.
Ankenævnet lagde til grund, at klager og klagers familie overnattede i indklagedes kælder natten mellem den 23.
og 24. november 2013, og at indklagede og dennes søn to gange i løbet af den pågældende aften/nat kortvarigt
havde opholdt sig i kælderen, hvorunder indklagedes søn havde et ærinde i det rum, hvor klagers søn sov. Ankenævnet lagde endvidere til grund, at indklagede den pågældende aften/nat havde gæster.
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Ankenævnet fandt, at klager den pågældende aften/nat, overfor indklagede, burde have påtalt de forhold, der gav
anledning til utilfredsheden, dels indklagedes ophold i kælderen og dels støjen fra indklagedes gæster, således at
klager havde haft mulighed for at afhjælpe disse forhold. Da dette ikke var sket, fandt Ankenævnet ikke at kunne
give klager medhold.
Ankenævnet lagde tillige lagt vægt på, at man som lejer af et værelse til overnatning i et privat hjem må forvente,
at værtsfamilien i et vist omfang ligeledes vil være til stede i hjemmet.

2014-0238 – Klage over hotelophold under stormen ”Bodil”
Klager havde bestilt et ophold hos indklagede fra torsdag den 5. december 2013 til lørdag den 7. december 2013.
Det fremgik af reservationsbekræftelsen, at bestillingen vedrørte et dobbelt- eller 2 personers værelse, som ”byder på kabel-tv, minibar og opholdsområde”. Klager havde oplyst, at opholdet hos indklagede, var nøje udvalgt,
da klager havde aflyst sin sommerferie pga. en diskusprolaps. Indklagedes hotel var udvalgt bl.a. pga. stedets
swimmingpool/vandland og casino.
Fredag den 6. december 2013 blev klager og dennes hustru pga. stormvejr (Stormen ”Bodil”), og som følge af
dermed forbundet strømsvigt og svigt vedr. hovedbygningens brandalarmeringssystem, flyttet fra deres værelse
i hotellets hovedbygning, hvor der var havudsigt, til et andet værelse i et nærliggende anneks uden havudsigt.
Også hotellets swimmingpool/vandland og casino blev den pågældende fredag som følge af strømsvigtet lukket.
Klager anførte, at casino og swimmingpool/vandland var lukket i mere 50 pct. af den tid, som klager og dennes
hustru opholdt sig på hotellet samt at det værelse, som klager blev overflyttet til, pga. bl.a. strømsvigt, ikke havde
samme standard, herunder havudsigt, som det værelse klager flyttede fra. Derudover var der ikke adgang til kabel
tv på det pågældende værelse
Yderligere følte klager sig utryg ved personalets håndtering af situationen i forbindelse med serveringen af morgenmaden den 7. december 2013. Bl.a. anførte klager, at:
”Vi passerede glaspartiet til morgenmadsrestauranten og undrede os meget over at adskillige, op til en meter
høje, krukker ikke var fjernet. Vi havde selv før vist rettidigt omhu hjemme på et anderledes begavet niveau. Vi
spiste udmærket morgenmad ved glasgangen, men måtte konstatere at vandet var steget til en halv meter over
yderste glaskant. Div. krukker bankede mod glasset af de høje bølger. Personalet virkede lidt ligeglade og ledelsen
var ikke til stede. Vi kontaktede personalet flere gange og da yderste glaslag uundgåeligt var banket i stykker og
vandet trængte ind, begyndte 2 panikslagne ansatte at udlægge duge. Vi blev meget venligt bedt om at fjerne os
og sætte os mod nærmeste udgang. Ledelsen? sad fortsat i møde.”
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Da klager den 7. december 2014 checkede ud fra hotellet beklagede klager sig til den person, som stod for
ud-checkningen, over de ovennævnte mangler ved opholdet. Den pågældende henviste til, at hotellets ledelse
ville vende tilbage til klager vedr. de anførte mangler.
Da der fortsat i forbindelse med ud-checkningen var strømsvigt på hotellet pga. stormen, skete ud-checkningen
manuelt, og klagers regning blev eftersendt til klager.
Regningen lød på 2 overnatninger af hver kr. 1.075,-, hvorfra indklagede havde fratrukket kr. 300,- (svarende til et
afslag på 28 pct.) for den sidste af de to overnatninger, hvorefter den samlede regning lød på kr. 1.850,-.
Klager anførte, at den af indklagede ydede rabat ikke modsvarede den skuffelse, som klager oplevede, og klager
havde derfor efterfølgende alene indbetalt kr. 1.000,- af den samlede regning på kr. 1.850,-.
Klager anførte, at indklagedes hotel også i 1999 blev ramt af den daværende decemberstorm med deraf følgende
problemer med høj vandstand, og at hotellet burde have taget sine forholdsregler, f.eks. ved at dæmme op med
sandsække.
Endelig anførte klager, at indklagede havde mulighed for at sikre sig mod denne slags begivenheder ved at forsikre sig, mens klager ikke havde denne mulighed.
Klager ønskede pengene helt eller delvis tilbage.
Indklagede bekræftede, at indklagedes virksomhed blev ramt af stormen ”Bodil” og en efterfølgende stormflod.
Stormen og stormfloden forårsagede store ødelæggelser og skader på indklagedes bygninger, svarende til cirka
kr. 15 - 20 millioner.
Indklagede anførte, at det hele torsdagen den 5. december 2013 var muligt for hotellets gæster at benytte både
swimmingpool og besøge hotellets casino.
Fredag den 6. december 2013 blev indklagedes hotel ramt af en stormflod, hvilket bl.a. medførte, at elektriciteten
og dermed også brandalarmeringen blev sat ud af funktion i en stor del af hovedbygningen. Af sikkerhedsmæssige hensyn valgte indklagede derfor at flytte gæsterne til en tilstødende anneksbygning, hvor værelserne også var
af 4 stjernet kvalitet. Af samme grund blev også casino og swimmingpool/vandland lukket.
I anneksbygningen fungerede brandalarmeringen fortsat. Desværre havde værelserne i anneksbygningen ikke
havudsigt, hvilket klager i udgangspunktet heller ikke havde reserveret eller betalt for. Klager var således den
første nat blevet opgraderet til værelse med havudsigt uden ekstra beregning.
Indklagede anførte, at der ikke var tale om nogen evakuering i morgenmadsrestauranten, men da vandet begyndte
at trænge ind (6/12-13) blev der lagt håndklæder foran dørene for at forhindre vandet i at trænge yderligere ind.
Alle gæster fik serveret deres morgenmad både den 6. & 7. december 2014.
Indklagedes direktør anførte, at hun sammen med souschefen selv forestod check-ud lørdag den 7. december
2013, hvor den manglende elektricitet medførte, at indklagedes hotelsystem var ude af drift, hvorfor det ikke
var muligt for indklagedes gæster at afregne for deres ophold. Hotellets direktør mindedes ikke, at klager på det
tidspunkt havde gjort indklagede opmærksom på deres utilfredshed, og indklagede stod derfor meget undrende
overfor, at klager, da indklagede fremsendte fakturaen forventede en 100 pct. kompensation for deres ophold.
Grundet omstændighederne valgte indklagede at give 28 pct. rabat på prisen for den sidste overnatning, inden
indklagede fremsendte regningen på opholdet.
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Indklagedes hotel blev ramt af en lignende storm i 1999, og indklagede var af den opfattelse, at Stormrådet ville
kunne kan bekræfte, at sandsække havde været nytteløse i dette tilfælde.
Indklagede fandt ikke, at klager ikke havde krav på rabat udover de 28 pct. rabat på den sidste af de to overnatninger, som klager allerede havde fået.
Ankenævnet kunne ikke give klager medhold.
Det blev efter det fremkomne af Ankenævnet lagt til grund, at stormen, der den 5. december 2013 ramte Danmark, var en helt ekstraordinær vejrmæssig situation, og at indklagede i situationen gjorde, hvad der var muligt
for at afbøde de gener, som vejret forårsagede for gæsterne, herunder at ikke alle indklagedes faciliteter kunne
anvendes under opholdet.
Indklagede havde efter det oplyste ydet klager en rabat svarende til 28 pct. af prisen på den sidste af de to overnatninger.
Henset til de særlige vejrmæssige omstændigheder og henset til, at indklagede efter det fremkomne gjorde,
hvad der var muligt for at afværge generne for stedets gæster, fandt Ankenævnet ikke, at klager havde krav på
yderligere kompensation.

2014-0825 – Klage over manglende fortrydelsesret vedr. bestilling af mad
Klager bestilte den 11. juni 2014 via indklagedes web-side en brunchbuffet til 24 personer til levering hos klager
den 20. juli 2014. Den 12. juni 2014 modtog klager pr. e-mail en bekræftelse på denne bestilling. Prisen for den
bestilte buffet var kr. 3.135,-.
Dagen efter, den 13. juni 2014, anmodede klager om at få annulleret ordren hos indklagede. Dette blev afvist
af indklagede, bl.a. under henvisning til, at indklagedes virksomhed ikke var omfattet af Forbrugeraftalelovens
generelle fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12 [indklagede havde fejlagtigt henvist til
forbrugeraftalelovens § 17].
Klager anførte, at det ikke klart af bestillingsprocessen fremgik, at indklagedes virksomhed ikke var omfattet af
Forbrugeraftalelovens fortrydelsesret.
Indklagede nedgraderede efterfølgende sin bestilling til 10 kuverter, hvorved prisen blev kr. 1.539,Klager fik differencen på kr. 1.596,- retur fra indklagede.
Indklagede havde tilbudt klager et gavekort på det resterende beløb (kr. 1.339,-) fratrukket et gebyr på kr. 200,-,
som skulle betales for udstedelse af gavekort. Klager ønskede ikke at tage imod dette tilbud.
Klager var af den opfattelse, at indklagede ikke, i forbindelse med bestillingsproceduren, på indklagedes hjemmeside i tilstrækkelig grad havde gjort opmærksom på, at indklagedes virksomhed ikke var underlagt reglerne
om fortrydelsesret i Forbrugeraftaleloven, ligesom der, efter klagers opfattelse, ikke i tilstrækkelig grad var gjort
opmærksom på, at indklagede tilbød en særlig afbestillingsforsikring.
Bestillingsproceduren på indklagedes hjemmeside foregik ved, at man blev ledt gennem flere trin, hvor man først
valgte den ønskede buffet, valgte antal deltagere mv., indtil man i sidste trin – før betaling - blev bedt om at
godkende sin bestilling. En forudsætning for at kunne gå til betaling var, at man klikkede i en lille boks, hvortil der
var knyttet en tekst om, at man havde læst og godkendt forretningsbetingelserne.

55

ÅRSBRETNING 2013/2014

Klager anførte yderligere, at betingelserne for afbestillingsforsikring alene kunne findes på en underside under
indklagedes forretningsbetingelser, og at forsikringen ikke blev tilbudt som et led i bestillingsproceduren.
Klikkede man på forretningsbetingelserne fremgik det heraf, at fortrydelse, jf. reglerne i forbrugeraftaleloven,
ikke var mulig men, at det var muligt at tegne en afbestillingsforsikring.
Klager ønskede fuld eller delvis tilbagebetaling.
Indklagede anførte, at bestillingen var blevet foretaget d. 11. juni 2014, og at aftalen mellem parterne således var
indgået, før de nye regler i Forbrugeraftaleloven trådte i kraft d. 13. juni 2014.
Indklagede anførte på den baggrund, at den nugældende Lov om forbrugeraftaler, som klager henviste til i pkt.15,
således ikke var relevant for behandlingen af klagen.
Klager modtog i forbindelse med klagers bestilling en ordrebekræftelse på sin bestilling.
Der var således efter indklagedes opfattelse indgået en bindende aftale mellem parterne. Klager fremkom 2 dage
senere med ønske om at afbestille sin buffet. Bestilling af catering var (er) undtaget den alm. fortrydelsesret ved
internethandel, jf. dagældende Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2, jf. § 9, stk. 2, pkt. 2. [Den rette henvisning skulle være til Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12.].
Indklagede fandt på denne baggrund ikke, at klager havde krav på at foretage afbestilling og dermed heller ikke
krav på, at få det indbetalte beløb refunderet.
Klager blev i stedet tilbudt at få et gavekort på beløbet mod betaling af et håndteringsgebyr på 200 kr., men afslog
dette.
Klager benyttede sig dog samme dag af muligheden for at reducere bestillingen til 10 kuverter og fik således
refunderet 1.596 kr. af de indbetalte 3.135 kr.
D. 21. juli 2014 foretog indklagede levering af den bestilte buffet på den af klager angivne adresse.
Klager nægtede dog at modtage buffeten.
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For så vidt angik klagers opfattelse af, at klager ikke var blevet gjort tilstrækkeligt opmærksom på, at catering
var undtaget fra de alm. regler om fortrydelsesret i Forbrugeraftaleloven, så var det indklagedes opfattelse – som
også anført af klager selv – at man, for at kunne gennemføre en bestilling, var nødsaget til at godkende forretningsbetingelserne.
Indklagede anførte, at det af linje 5 i disse forretningsbetingelser fremgik, at catering var undtaget de alm. fortrydelsesregler, og alle kunder blev således gjort opmærksom på dette, inden de gennemførte en bestilling.
Indklagede gjorde yderligere opmærksom på, at sagen også havde været vurderet af E-mærkets uvildige jurister
der var nået frem til samme konklusion.
Indklagede fandt således ikke, at klager havde krav på tilbagebetaling af det indbetalte beløb.
Ankenævnet kunne ikke give klager medhold.
Nævnet lagde vægt på, at fremgår af Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 1, jf. lovens § 18, stk. 2, nr. 12., at levering
af ”forplejning”, herunder restaurations- og cateringydelser, ikke var (er) omfattet af fortrydelsesretten efter loven. Klager havde oplyst, at hun accepterede indklagedes forretningsbetingelser, da hun foretog sin bestilling på
nettet.
Det fremgik af disse betingelser, at det ikke var muligt at fortryde et køb.
Ankenævnet fandt herefter ikke grundlag for at give klager medhold i sin klage. Nævnet fandt heller ikke, at det
kunne føre til noget andet resultat, at klager havde oplyst, at hun ikke havde læst forretningsbetingelserne, før
hun accepterede dem

2013-0945 – Klager vedr. afbestilling af hotel booket via bookingportal
Klager havde oplyst, at hun den 23. juni 2013 på indklagedes dansksprogede søge(web)portal havde søgt efter
et hotelværelse i Køln i Tyskland til en overnatning natten mellem den 8. august 2013 og 9. august 2013. Klager
havde søgt efter et værelse til 5 personer, og fik ved sin søgning en liste op på skærmen med flere mulige hoteller.
Klager bookede efter det oplyste ud fra denne liste et værelse på Hotel Leonet Novum i Køln til 4 personer med
anmodning om en ekstra opredning. Prisen for værelset var 114,50 euro.
Anmodningen om en ekstra opredning var anført i et særligt felt på websiden, ”Særlige ønsker”. Her havde klager
anført følgende tekst: ”+ 1 ekstra bed for child at 7 years old. Please confirm”.
Klager erindrede ikke, som anført af indklagede, at hun i umiddelbar forlængelse af bookingen fik en bekræftelse
tilsendt af indklagede.
Den 24. juni 2013 modtog klager fra indklagede en meddelelse om, at det bestilte hotel i Køln ikke kunne imødekomme ønsket om en ekstra opredning til en 5. person, da det bestilte værelse maksimalt kunne anvendes af 4
personer.
Klager opfattede denne tilbagemelding fra indklagede, som en annullering af klagers bestilling på Hotel Leonet
Novum i Køln. Klager bestilte derfor et par dage senere også via indklagede et andet hotelværelse i Køln med
plads til 5 personer.

57

ÅRSBRETNING 2013/2014

Den 14. august 2013 opdagede klager, at Hotel Leonet Novum i Køln havde debiteret hendes konto for et beløb
svarende til 80 pct. af prisen for værelset, omregnet til ca. kr. 690,- (no show-prisen).
Klager kontaktede samme dag indklagede og anførte, at hun ikke forstod, hvorfor hotellet havde trukket betaling
på hendes konto, da hun havde opfattelsen af, at bookingen var blevet annulleret, som følge af indklagedes meddelelse af 24. juni 2013 om, at hotellet ikke kunne tilbyde en ekstra opredning.
Indklagede kontaktede herefter hotellet i Køln og spurgte, om hotellet var indstillet på at anse bookingen for
annulleret og dermed tilbagebetale klager det trukne beløb.
Det var hotellet ikke, hvilket indklagede i en e-mail af 14. august 2013 meddelte klager. Af denne e-mail fremgik
det videre, at alle relevante oplysninger var blevet kommunikeret til klager under bookingprocessen, og at det af
disse oplysninger også fremgik, at der var tale om et værelse til 4 voksne.
Klager kunne ikke finde den ordrebekræftelse, som hun – ifølge indklagede – havde fået tilsendt. Efterfølgende
fandt hun ud af, at hun havde en ”profil/konto” hos indklagede, hvor man kunne finde bekræftelse på reservationen. Klager havde til Ankenævnet vedlagt en kopi af denne side.
Klager var sammenfattende af den opfattelse, at indklagede burde have informeret hende om, at bookingen stod
ved magt på trods af deres meddelelse om, at der ikke kunne indkvarteres en 5. person på værelset.
Klager ønskede den trukne betaling på ca. kr. 690,- retur fra indklagede.
Indklagede anførte bl.a. følgende:
•

•

Indklagede er et selskab med hovedsæde i Amsterdam i Holland. Indklagede driver en webportal, hvor hoteller mv. kan udbyde deres værelser til reservation til webportalens brugere. Indklagede driver ikke selv hotel/
værelsesudlejning, men fungerer alene som formidler heraf. Det er således også hotellet som fastsætter
prisen for værelset. Gæsten betaler hotellet direkte og indklagede modtager kommission fra hotellet for
bookingen. Indklagede opkræver ikke gebyr fra brugerne.
Indklagede har et dansk datterselskab, hvis primære funktion er, at 1) søge efter hotelkapacitet, 2) træne og
assistere hotellerne, 3) optimere hotelbeskrivelserne på web-siden og 4) foretage ”account management services”. Indklagede understreger, at det danske datterselskab ikke har noget ejerskab eller kontrol over web-bookingportalen og heller ikke har selvstændig beføjelse til at indgå aftaler hverken med brugere eller hoteller. Alle
aftaler indgås med det hollandske moderselskab. Også den dansksprogede hjemmeside er ejet og drives af det
hollandske moderselskab. På denne baggrund anførte indklagede, at i det omfang danske retsregler ville finde
anvendelse på den service som udbydes, så var det det hollandske moderselskab, som var rette retssubjekt.

•

Indklagede havde oplyst, at klager den 23. juni 2013, kl. 12.06 foretog en reservation af et hotelværelse (Family
room – 4 adults) på Hotel Leonet Novum i Køln. I tekstfeltet ”Særlige ønsker havde klager anført følgende: ”+ 1
ekstra bed for child, at 7 years old”. Indklagede anførte, at indklagedes bookingbetingelser i løbet af bookingprocessen bliver oplyst overfor brugerne, før de gennemfører bestillingen, herunder regler om afbestilling og
no show. Brugerne oplyses således om, at indklagedes betingelser er bindende ved bestilling via web-portalen.

•

Samme dag – den 23. juni 2013 – som klager havde foretaget sin booking, kontaktede indklagede hotellet i Køln
med henblik på, om hotellet kunne imødekomme klagers ønske om en opredning til et barn på 7 år. Hotellet kunne ikke imødekomme dette. Indklagede anførte i denne forbindelse, at når der først er foretaget en bestilling, er
det udelukkende et forhold mellem hotellet og gæsten. Både hotellet og gæsten får tilsendt en bookingbekræftelse pr. e-mail, hvoraf det klart fremgår, hvad der er bestilt. Indklagede havde til Ankenævnet vedlagt en kopi
af denne ordrebekræftelse. Det fremgik af denne ordrebekræftelse, at der var tale om et værelse til 4 personer
(Family room – 4 adults). Ligeledes fremgik det, at der ville blive trukket 80 pct. af prisen ved no show.
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•

Det fremgik i tilknytning til feltet med særlige ønsker, at der ikke kunne gives garanti for fremsatte ønsker.
Indklagede fandt således, at det klart fremgik, at selve bestillingen ikke var afhængig af, hvad hotellet måtte
svare, da bestillingen allerede var gennemført. Da der var tale om en aftale indgået mellem gæsten og hotellet,
havde indklagede ikke mulighed for af egen kraft at foretage en afbestilling.

Dette ville forudsætte en anmodning herom, fra den, der havde foretaget bookingen. Indklagede modtog ikke en
anmodning fra klager om at gennemføre en afbestilling.
•

Instruktionen om, hvordan man foretog en afbestilling fremgik klart af den ordrebekræftelse, som blev sendt
til klager. Derudover fik klager (som alle andre brugere) oprettet en profil (konto), hvortil der var adgang med en
kode, som klager fik. Af denne konto fremgik til hver en tid de bestillinger, som klager havde, og klager kunne
via denne konto til hver en tid ændre eller afbestilling bookingen. Dette gjorde klager ikke.

•

Indklagede anførte videre, at klager, når klager foretog en booking via hjemmesiden, accepterede indklagedes
generelle ”terms and condtions”, herunder, at aftalen var indgået mellem hotel og gæst, dvs. at indklagede
alene agerede som mellemmand. Også afbestillingsregler og no show- betingelser var anført her.

Sammenfattende anførte indklagede, at indklagede ikke havde trukket noget beløb hos klager, da indklagede ikke
var part i aftalen. Klager havde indgået en aftale med hotellet i Køln, og klager dukkede ikke op på den dag, hvor
klager havde bestilt overnatning på hotellet, hvorfor hotellet i overensstemmelse med de afbestillingsregler, som
klager var blevet gjort bekendt med i forbindelse med bookingen, og som fremgik af den booking-bekræftelse,
som klager havde fået, trak 80 pct. af betalingen på klagers konto. Indklagede havde ikke på noget tidspunkt
overfor klager indikeret, at der var foretaget en afbestilling.
Indklagede anførte afslutningsvis, at det var forkert, når klagen var sendt til udtalelse hos det danske datterselskab, da dette alene leverede intern support ift. moderselskabet i Holland. Yderligere anførte indklagede, at et
evt. ansvar for en gæsts tab, ifølge indklagedes betingelser altid ville være begrænset til ”skader”, som kunne
henføres til indklagedes forpligtelser, som alene vedrørte selve formidlingen af værelser.
Indklagede fandt således, at klagers no show-betaling måtte fastholdes.
Ankenævnet kunne ikke give klager medhold.
Ankenævnet lagde herved vægt på, at klager via indklagedes hjemmeside havde gennemført en bestilling af et
4-personersværelse på det pågældende hotel i Tyskland, og at klager modtog en bekræftelse på denne bestilling.
Uanset, at klager, i ønskefeltet under bookingproceduren, havde anført, at hun gerne ville have en ekstra seng
opstillet i værelset til et barn på 7 år, og at indklagede ved mail af 24. juni 2013 til klager havde meddelt, at hotellet ikke kunne imødekomme klagers ønske, fandt Nævnet ikke, at klager havde haft tilstrækkelig føje til at gå
ud fra, at værelset var afbestilt.
Nævnet lagde herved vægt på, at det ikke fremgik af mailen, at klagers tidligere gennemførte reservation hos hotellet var annulleret samt, at det af klagers tidligere reservationsbekræftelse fremgik, hvordan hun kunne ændre
og/eller annullere sin reservation, og at indklagede, efter at klager havde foretaget reservationen med hotellet,
ikke længere havde mulighed for på klagerens vegne at ændre eller annullere den.
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6.

Statistik
2011

2012

2013

2014

Modtagne sager med
følgende fordeling:

57

64

45

45

Restaurationsbranchen

14

13

10

19

Hotelbranchen

26

23

20

15

Øvrige

17

28

15

22

Overført fra året før

13

10

13

13

Til behandling

70

74

58

69

Afsluttet ved nævnsafgørelse

53

51

28

37

Afslag klager

14

13

9

13

Helt/delvist medhold

35

27

16

20

Afvist af nævnet

4

11

3

4

Overdraget til anden klageinstans af nævnet

0

0

-

-

53

51

28

37

Overdraget til anden klageinstans af sekretariatet
efter oprettelse

0

0

0

0

Forligte sager

6

6

14

7

Trukket tilbage
Overført til næste år

1
10

4
13

3
13

2
23

I alt

70

74

58

69

I alt

