Velkommen til myhouse
Vores målsætning er at være boligejerens ven, så det med småt skriver vi gerne med stort. Vi
anerkender hvor mange parametre man skal være opmærksom på og forholde sig til som boligejer og
myhouse vil hjælpe dig til at passe bedst mulig på din største investering – nemlig din bolig.

Handelsbetingelser for brug af myhouse
I henhold til lov om behandling af personoplysninger skal en virksomhed informere sine kunder om,
hvordan virksomheden behandler kundens personoplysninger. Nedenfor kan du læse, hvordan
myhouse behandler oplysninger om dig myhouse er gratis og som bruger på portalen, kan du tilgå alle
offentlige oplysninger samlet ét sted om netop din nuværende eller kommende bolig.

Definition
Ved myhouse forstås myhouse.dk ApS CVR: 35056823 Fredensborg Kongevej 56 2980 Kokkedal Mail:
info@myhouse.dk Definitionen ” du” hentyder til brugeren af myhouse.

Samtykkeerklæring og tilbagekaldelse heraf
Du accepterer som bruger, at modtage e-mail nyhedsbrev fra myhouse samt henvendelse på SMS,
telefon samt push notifikationer ved brug af myhouse APP, såfremt vi vurderer det er relevant for dig at
modtage. Du vil altid kunne framelde dig denne service.
Når du skriver din adresse på vores landingside bliver du bruger på myhouse og kommer direkte ind på
din bolig. Som bruger af myhouse bliver du præsenteret for en stor database af oplysninger, fx
risikobarometre ved fx indbrudsrisiko, oversvømmelse, radon, fald/stigning i boligværdi,
låneomlægningsservice og meget mere -Kort fortalt, alt hvad der vedrører din bolig. For at kunne
opfylde vores målsætning om at være boligejerens ven, vil vi også gerne kunne hjælpe dig videre, hvis
der opstår en mulighed/risiko som vi vurderer der skal undersøges nærmere. Derfor har vi allieret os
med de dygtigste samarbejdspartnere, som kan hjælpe dig når det vedrører din bolig. For at kunne
tilbyde vores service, har vi brug for dit samtykke til, at vi må udveksle oplysninger om din bolig. Ved at
acceptere disse brugsbetingelser giver du automatisk samtykke hertil. Vi udveksler kun de data der er
relevante ift. Specifikke emne vi kontakter dig om, og kun med de samarbejdspartnere der er
nødvendige for at kunne give dig bedst værdi. myhouse kontakter dig, når der åbner sig en mulighed
for dig, som vedrører din bolig. Her skriver vi til dig hvilket parametre det drejer sig om, men vigtigst
hvem vi ser der kan hjælpe dig. Du vil ikke modtage nyhedsbreve eller andre uopfordrede kommercielle
henvendelser fra vores partnere. Dine personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt i
overensstemmelse med Lov om behandling af personoplysninger og Datatilsynets anbefalede
retningslinjer

Bud på bolig
Du kan helt uforpligtende give et bud på en bolig på myhouse. – Også selv om boligen ikke er sat til
salg. Et bud er en måde at skabe kontakt til ejeren og fortælle, at du er interesseret i en dialog om
eventuelt køb af bolig. Buddet er ikke forpligtende – og du vil som mulig køber af boligen altid kunne
ændre mening eller springe fra igen. Buddet vil kunne ses af ejeren, når han er logget ind på sin

myhouse-side. Her kan ejeren enten vise interesse for buddet eller afslå. Hvis ejeren ikke viser
interesse, vil du ikke få yderligere information. Du giver tilladelse til at du kan afgive og modtage bud på
boliger på myhouse.dk . Du kan som altid, slå funktionen fra inden under tilladelser på din profil.

myhouse ansvar
myhouse´s tjeneste er et oplysningssite for brugere af myhouse.dk. myhouse består blandt andet af et
antal offentlige tilgængelige kilder. De kilder er vi ikke ansvarlige for. Det vil sige at hvis du finder fejl i
offentligt tilgængeligt data, kan myhouse ikke stilles til ansvar for dette. Her skal der rettes henvendelse
direkte til kilden. Har du spørgsmål til dette, kan du altid henvende dig til myhouse og forhøre dig om
hvem du skal kontakte. Hvis myhouse betragter fejlen som presserende, tager myhouse direkte kontakt
til kilden efter din henvendelse. Ud over oplysninger fra offentlige registre og nyhedsmedier, har du som
bruger mulighed for selv at uploade dokumenter, som kun kan ses af dem, der er flyttet ind i din bolig
på myhouse. myhouse har ikke ansvar for rigtigheden af sådanne dokumenter og fraskriver sig ansvar
for tab eller beskadigelse af dine data, herunder uploadet materiale.

Fejl i registrerede oplysninger
Hvis myhouse bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger om dig, som vi har registreret om dig
i vores datasystem eller oplysningerne er vildledende, vil vi om muligt, tilrette oplysningerne.

Regler for cookies
Som på de fleste andre hjemmesider efterlader du dig elektroniske spor bla. via cookies, når du bruger
myhouse hjemmeside og apps. Oplysningerne er anonyme og vi kan derfor ikke se hvem du er.
myhouse kobler ikke anonymiserede tekniske oplysninger med specifikke brugere. Læs om vores
cookiepolitik inden under tilladelser på din profil på myhouse. Her kan du også læse hvordan du sletter
cookies.
Husk, det er en gratis service og det er for at hjælpe dig i en travl hverdag som boligejer. Du kan
altid framelde dig vores service. Hvis du har spørgsmål eller forslag til ændringer, er du vil hver en tid
velkommen til at skrive til info@myhouse.dk

