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Forbrugerklagenævnet har den 20. december 2022 behandlet din klage 

over North Safari ApS på vegne af din søn og har truffet nedenstående:  

 

AFGØRELSE 

 

Du får medhold i din klage.  

 

North Safari ApS skal inden for 30 dage fra modtagelsen af denne afgørel-

se tilbagebetale 7600 euro til din søn, samt renter efter renteloven1 fra 

den 13. oktober 2021, til betaling sker.   

 

Indledning  

Klagen er modtaget den 20. juli 2022. Klagen vedrører en rensdyrjagt købt 

den 4. juni 2019, som skulle afholdes i august 2020.  

 

Du har fremsat krav om, at din søn får refunderet hele købsbeløbet for 

jagten svarende til 7600 euro.  

 

North Safari ApS har ikke efterkommet dit krav.  

 

Da du er partsrepræsentant, er det dit ansvar at videregive afgørelsen til 

klager.  

 

Sagsfremstilling 

Den 4. juni 2019 bookede klager, en rensdyrjagt hos North Safari ApS for 

august 2020 (bilag 3).  

 

 
1 Lov nr. 638 af 21. december 1977 om rente ved forsinket betaling m.v. med senere 

ændringer  
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Samme dag indbetalte klager et depositum på 3420 euro til North Safari 

ApS for tre deltagere (bilag 7).  

 

Den 6. april 2020 informerede North Safari ApS klager om, at det ikke 

længere var muligt at overholde tidsplanen på grund af Covid-19, og for-

slog at flytte rensdyrjagten til 2021 (bilag 4).  

 

Den 7. april 2020 accepterede klager, at rensdyrjagten blev flyttet til 2021 

(bilag 4).  

 

I maj 2020 informerede North Safari ApS klager om, at den endelige beta-

ling for jagten var 7980 euro. North Safari ApS oplyste, at de stadig tror 

på, at de vil være i stand til at gennemføre jagten i henhold til tidsplanen, 

men at de kan flytte jagten til 2021 eller september – oktober 2020, hvis 

det bliver nødvendigt (bilag 4).  

 

Den 27. maj 2020 svarede klager, at han stadig ønsker at fortsætte efter 

planen, hvis det er muligt (bilag 4).  

 

Den 30. maj 2020 opfordrede North Safari ApS din søn til at finde en ny 

dato for jagten i september – oktober 2020 eller sommer/efterår 2021 

(bilag 4).  

 

Samme dag svarede klager, at de vil fortrække at vente et par uger for at 

se, om tingene skrider frem (bilag 4).  

 

Den 10. juni 2020 bekræftede klager flytningen af jagten fra august 2020 

til 23.-27. september 2020 (bilag 4) 

 

Samme dag bekræftede North Safari ApS flytningen af jagten til 23.-27. 

september 2020 (bilag 4). 

 

Den 12. juni 2020 spurgte klager North Safari ApS, om det var muligt at 

flytte datoerne for jagten (bilag 4).  

 

Den 13. juni 2020 bekræftede North Safari ApS, at det er muligt at flytte 

jagten til 24.-28. september 2020 (bilag 4). 
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Den 17. juni 2020 meddelte klager North Safari ApS, at hans søster ikke 

længere ville deltage, og at det kun ville være klager og hans far som del-

tager i jagten (bilag 4). 

 

 

Den 18. juni 2020 bekræftede North Safari ApS annulleringen af søstrenes 

booking og opdaterede fakturaen til 2 deltagere. North Safari ApS oplyste, 

at den endelige betaling er 4180 Euro (bilag 4). 

 

Den 27. juni 2020 indbetalte klager resten af beløbet for jagten på 4180 

euro for to deltagere (bilag 7).  

 

Samme dag bekræfter North Safari ApS, at de havde modtaget den ende-

lige betaling (bilag 4). 

 

Den 6. august 2020 meddelte North Safari ApS klager, at Covid-19 rejse-

restriktionerne for amerikanske statsborgere, der rejser til Grønland, ikke 

ville blive ophævet. North Safari ApS foreslog, at klager fandt en ny dato 

for jagten i 2021 og informerede om ledige datoer i august og september 

2021 (bilag 4). 

 

Den 18. december 2020 bekræftede klager, at han ville ændre datoen for 

jagten til den 27. september - 1. oktober 2021 (bilag 4). 

 

Samme dag bekræftede North Safari ApS ændringen af datoen for jagten 

(bilag 4). 

 

Den 5. august 2021 informerede North Safari ApS klager om, at alle deres 

planlagte rensdyrjagter i 2021 var aflyst på grund af Covid-19. North Safa-

ri ApS foreslog nye datoer for 2022 for jagten (bilag 4). 

 

Samme dag anmodede klager om at få refunderet pengene for jagten (bi-

lag 4). 

 

Samme dag meddelte North Safari ApS klager, at jagten var aflyst på 

grund af Covid-19, og klager blev anbefalet at kontakte sit forsikringssel-

skab (bilag 4). 
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Den 6. august 2021 meddelte North Safari ApS klager, at de ikke kunne 

refundere pengene, men at de kunne tilbyde en ny dato for afholdelsen 

af jagten (bilag 4). 

 

Den 9. august 2021 informerede North Safari ApS klager om mulige dato-

er for afholdelsen af jagten i 2022 (bilag 4). 

 

Den 10. august 2021 bekræftede klager, at de gerne vil flytte jagten til 

den 12. – 16. september 2022 (bilag 4). 

 

Den 12. august 2021 bekræftede North Safari ApS de nye datoer for jag-

ten i 2022 (bilag 4). 

 

Den 13. september 2021 meddelte North Safari ApS klager, at de lukker 

deres forretning, og at de ikke kan gennemføre rensdyrjagten. North Sa-

fari ApS anbefaler, at klager kontakter sit forsikringsselskab og oplyser, at 

hvis klager ikke havde en forsikring, ville North Safari ApS forsøge at tilba-

gebetale betalingen for jagten (bilag 4).  

 

Den 20. juli 2022 klagede du til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen på 

vegne af klager (bilag 1).  

 

Den 25. juli 2022 sendte forbrugerklagenævnets sekretariat et brev til 

North Safari ApS med anmodning om at komme med bemærkninger til 

klagen.   

 

Den 25. august 2022 oplyste North Safari ApS, at klager den 4. juni 2019 

bookede en rensdyrjagt for august 2020. På grund af Covid-19 restriktio-

ner i Grønland aflyste klager jagten i 2020. Det blev aftalt at flytte jagten 

til 2021. Den 5. august 2021 aflyste klager jagten i 2021 på grund af Co-

vid-19 rejserestriktioner og helbredsproblemer. North Safari ApS oplyser, 

at det af deres hjemmeside fremgik, at det var et krav, at deltagerne teg-

ner en rejseforsikring i tilfælde af sygdom eller afbud. North Safari ApS 

afviser ethvert krav om tilbagebetaling og oplyser, at de ikke længere til-

byder trofæjagt (bilag 3). 

 

Den 5. oktober 2022 sendte Forbruger- og Konkurrencestyrelsen dit svar 

af 25. august til North Safari ApS. 
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Den 14. oktober 2022 sender du en fuldmagt underskrevet af klager, der 

giver dig fuldmagt til at klage på hans vegne (bilag 5). 

 

Den 3. november 2022 oplyste North Safari ApS, at det er et krav, når en 

kunde bestiller en jagt, at kunden har en sygdoms- og afbestillingsforsik-

ring, og at dette tydeligt fremgik ved bestilling af jagten. De oplyste, at du 

i august 2021 fik tilbudt at flytte jagten til den 3. oktober 2022, men at 

dette blev afvist på grund af sygdom (bilag 6). North Safari ApS fremsen-

der ingen dokumentation for krav om sygdoms- og afbestillingsforsikring.  

 

Begrundelse  

Forbrugerklagenævnet bemærker indledningsvis, at du har givet en tro-

værdig og fyldestgørende beskrivelse af hændelsesforløbet, der under-

støttes af dokumenterne i sagen, og som North Safari ApS ikke har fundet 

anledning til at bestride.  

 

Nævnet finder, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, og at dine oplysninger om 

hændelsesforløbet kan lægges til grund for sagen. 

 

Nævnet finder, at North Safari ApS ved e-mail af 9. august 2021 har givet 

klager et individuelt tilbud om at ændre datoen for jagten købt den 4. juni 

2019, til afholdes i september 2022 jfr. § 1 i aftaleloven2.  

Nævnet lægger i den forbindelse til grund, at ordlyden i tilbuddet skal for-

stås som et uforbeholdent tilbud om ombooking af jagten. 

 

Tilbuddet afgives uden forbehold og uden frist for accept. Tilbuddet blev 

accepteret dagen efter modtagelsen, hvor klager oplyste, at han gerne 

ville ændre datoen for jagten til september 2022. 

 

Nævnet finder, at tilbuddet er blevet accepteret rettidigt den 10. august 

2021, jf. § 3, stk. 1 i aftaleloven og at der derved blev indgået en bindende 

aftale om ombooking af jagten til september 2022. 

 

Den 13. september 2021 annullerede North Safari ApS aftalen om om-

booking af jagten med den begrundelse, at de lukker deres forretning og 

 
2 Lov om aftaler og andre retshandler på formurettes område, lov nr. 242 af 8. maj 1917 

samt ændring der følger af lov nr. 250 af 12. juni 1975 
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derfor ikke kan gennemføre den bestilte rensdyrjagt. North Safari ApS 

meddelte klager, at de ville forsøge at tilbagebetale betalingen for jagten. 

 

Nævnet finder, at North Safari ApS har misligholdt aftalen om ombooking 

af jagten til september 2022, da North Safari ApS aflyste jagten. 

 

Nævnet finder, at North Safari ApS har misligholdt aftalen, der korrekt var 

indgået om ombooking af jagten til september 2022, og derfor er erstat-

ningsansvarlig for at tilbagebetale betalingen for jagten. Du har oplyst, at 

klager har betalt 7600 euro for jagten.  Klager har på den baggrund ret til 

at få refunderet det fulde beløb for jagten på 7600 euro. 

 

Nævnet bemærker, at North Safari ApS´ krav om, at kunden har en forsik-

ring mod ”afbestilling”, er uklart og ikke med rimelighed kan fortolkes 

som et krav om at have forsikring mod en ensidig og uberettiget aflysning 

fra North Safari ApS’ egen side. Vilkåret vil under alle omstændigheder 

blive betragtet som urimeligt og ugyldigt i henhold til § 36 i aftaleloven. 

 

Du har dokumenteret, at North Safari ApS aflyste jagten den 13. septem-

ber 2022 og North Safari ApS på dette tidspunkt havde alle nødvendige 

oplysninger til at kunne forholde sig til størrelsen og berettigelsen. Næv-

net finder derfor, at kravet om tilbagebetaling skal forrentes fra 30 dage 

efter denne dato, jf. § 3, stk. 2 og 3 i renteloven.  

 

Klagevejledning:  

Du kan ikke klage over forbrugerklagenævnets afgørelse til andre admini-

strative myndigheder, jf. landstingslov nr. 39 af 9. december 2015 om 

markedsføring og mærkning § 35, stk. 2.  

 

Venlig hilsen 

Forbrugerklagenævnet  

 

Kristina Nordby 

Formand 
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Bilag – liste 

Bilag 1: Klage over North Safari Outfitters (Engelsk)  

Bilag 2: Yderligere oplysninger fra klager  

Bilag 3: Svar fra indklagede på indbringelsesbrev   

Bilag 4: Mails 

Bilag 5: Fuldmagt fra klager  

Bilag 6: Høringssvar fra indklagede  

Bilag 7: kvittering for betaling  

 


