
Policy för kundomdömen

1. Inledning
1.1. Kundomdömen består av 
subjektiva åsikter från kunder 
(hädanefter kallade «recensen-
ter») som skickar in eget inne-
håll. Omdömen representerar 
inte HHDs åsikter och HHD står 
inte bakom dessa. 

1.2. HHD förbehåller sig rätt-
en att avstå från att publicera 
innehåll som recensenter skick-
at in till webbplatserna i de fall 
innehållet inte följer de riktlin-
jer som anges nedan (punkt 3 
«Regler»).

1.3. Recensenter bör läsa ige-
nom policyn noggrant, eftersom 
den utgör ett juridiskt bindande 
avtal mellan recensenten och 
HHD. 

Omdömen ska inte under någ-
ra omständigheter ersätta ett 
formellt klagomål och ska där-
för inte ersätta kravet på att 
kontakta HHD via e-post eller 
telefon vid eventuella reklama-
tioner. Till följd av detta undan-
tas omdömen från de rättsliga 
åtgärderna i en klagomålspro-
cess. 

2. Kvalificering
2.1. För att skriva ett omdöme 
om ett boende eller tjänst som 
HHD tillhandahåller måste re-
censenten uppfylla följande 
krav: 
n Recensenten måste kunna 

uppvisa tillfredsställande be-
visning på att denna har bo-
kat och tillbringat semestern 
i fritidshuset eller lägenheten 
som åsyftas i motsvarande 
omdöme. 

n Alla recensenter måste också 
kunna verifiera sin identi-
tet eller e-postadress när de 
skickar in ett omdöme. 

2.2. Recensenter ska bara skri-
va ett omdöme utifrån den egna 
övertygelsen och får inte vara 
mottagare av en belöning från 
andra personer eller företag i 
utbyte mot omdömet, i syfte att 
uppnå ett visst betyg. 

2.3. Recensenter har inte behö-
righet att använda HHDs omdö-
messida om han eller hon inte 
är minst 18 år och kan ingå ju-
ridiskt bindande kontrakt. HHD 
samlar inte medvetet in infor-
mation om personer yngre än 
18 år. 

2.4. När recensenten skickar 
in ett omdöme till HHD ger re-
censenten HHD en ickeexklusiv, 
oåterkallelig och royaltybefriad 
licens att använda hans eller 
hennes innehåll i alla media i 
hela världen utan begränsning. 

2.5. HHD förbehåller sig rätten 
att publicera innehållet från ett 
omdöme som har skickats in. 
HHD har även rätt att avstå från 
att publicera innehållet.

2.6. I händelse av rättsliga åt-
gärder som gäller innehåll från 
recensenter tar HHD bort inne-
hållet till dess att vi har fått till-
gång till relevant dokumenta-
tion och bevismaterial.Sådant 
innehåll kan återställas om och 
när ärendet är avgjort gentemot 
den klagande parten. 

3. Regler
3.1. Innehållet som en recen-
sent skickar in till HHD mås-
te överensstämma med HHDs 
innehållsstandarder. Om recen-
senten inte följer HHDs inne-
hållsstandarder (se punkt 4) 
förbehåller vi oss rätten att ta 
bort omdömet utan föregående 
meddelande. 

3.2. Innehållet får inte göra 
intrång på någons rättigheter, 
bryta mot gällande lag, inne-
hålla stötande språk eller på 
annat sätt vara olämpligt. 

3.3. Recensenten samtycker till 
att inte använda innehåll som 
kan främja andra webbplatser, 
företag, tjänster eller produkter 
som inte har anknytning till den 
här webbplatsen. 

3.4. Recensenten samtycker till 
att inte använda obscent, krän-
kande, diskriminerande eller 
olagligt innehåll. Innehåll från 
recensenter ska även överens-
stämma med sanningen och inte 
vara missledande. 

3.5. Ägare och förvaltare av 
HHDs boenden får inte lämna 
omdömen om boenden som han 
eller hon äger eller förvaltar. 

3.6. HHD förbehåller sig rätten 
att ta bort innehåll från kunder 
om det kommer till vår känne-
dom att inskickandet och/eller 
publiceringen av detta innehåll 
inte uppfyller HHDs krav vad 
gäller till det inskickade inne-
hållet. 

3.7. Recensenten samtycker 
till att inte infoga webblänkar, 
e-postadresser eller personlig 
information (inklusive namn och 
telefonnummer) i sitt omdöme. 

4. HHDs innehållsstandarder
4.1. Innehåll från recensenter 
ska:
n vara korrekt där fakta fram-

ställs 
n vara uppriktigt där åsikter ut-

trycks
n  efterleva tillämpliga lagar 

4.2. Innehåll från recensenter 
får inte:

n innehålla material som är 
nedsättande eller trakasserar 
andra

n  innehålla material som är ob-
scent eller stötande 

n diskriminera utifrån ras, kön, 
religion, nationalitet, politisk 
uppfattning, funktionsned-
sättning, sexuell läggning el-
ler ålder 

n bryta mot någon upphovs-
rättslagstiftning, rätten till en 
databas eller varumärke som 
tillhör någon annan person 

n innehålla vilseledande eller 
bedrägliga påståenden eller 
utelämnanden eller ge en vil-
seledande bild av recensen-
tens identitet eller anknytning 
till någon person 

n innehålla någon ickeombedd 
eller ickeauktoriserad reklam, 
reklammaterial, skräppost, 
kedjebrev, pyramidspel eller 
andra former av insamling el-
ler annonsering, kommersiella 
såväl som ickekommersiella. 

n ge intryck av att de kommer 
från HHD när så inte är fallet 
eller störa HHD på något an-
nat sätt

n försvara, främja eller bidra till 
någon olaglig handling, som  
(i ett exempelfall) intrång i 
upphovsrätten eller felaktig 
användning av datorer.

5. Skadestånd
5.1. Recensenten samtycker till 
att kompensera HHD och dess 
respektive styrelseledamöter, 
chefer, anställda och tillämp-
liga tredje parter i sin helhet 
från och mot alla fordringar från 
tredje part, skulder, förluster 
och kostnader (inklusive rimliga 
juridiska kostnader) som dessa 
personer ådragit sig till följd av 
eller i relation till innehåll från 
recensenter eller överträdelser 
av recensenten mot något vill-
kor i denna policy. 

5.2. HHD följer starka principer 
om integritetsskydd. När recen-
senten skickar in ett omdöme 
samtycker han eller hon till att 
HHD använder detta innehåll 
enligt dessa villkor och HHD 
samtycker till att endast föra 
vidare innehåll från användare 
enligt vår publicerade policy.
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