
BOGVÆRKETs udgivelser tilstræber at bygge bro mellem kunst, videnskab, arkitektur og 
planlægning.  

BOGVÆRKET tilstræber at kombinere de ofte fastlåste genrer. Gennem kunstneriske tilgange ønsker 
vi at forny de videnskabelige standarder for udgivelser.  

Efter fælles overenskomst er Kim Dirckinck-Holmfeld og Kristian Berg Nielsen enige om ikke at 
videreføre samarbejdet i Bogværket ApS. Kristian Berg Nielsen fortsætter forlagsvirksomhed under 
navnet Forlaget Ikaros/Ikaros press, som også danner ramme om viderførelsen af Kristians del af 
Bogværkets aktiviteter. 
Kim Dirckinck-Holmfeld fortsætter forlagsvirksomhed under navnet Bogværket.  
De to parter er gensidigt indstillet på at støtte hinanden. 

Her kan du anvende følgende betalingsmuligheder: 
 

 
Om Bogværket 
   
   
Om at købe  
At købe kan ikke være lettere. Vælg de varer du ønsker at købe. Når du er færdig med at vælge dine 
bøger og lægge dem i indkøbskurven, trykker du på kasse, hvorefter du vil spurgt efter nogle få detaljer 
om hvordan dit køb skal foretages.  

Ved for sen indbetaling tillægges et rykkergebyr på 1. rykker på 50,- DKK, på evt. 2. rykker tillægges 
yderligere 100,- DKK i gebyr. Varer i restordre bliver ikke faktureret førend de kan afsendes. Vi 
accepterer Dankort, VISA og Mastercard, American Express.  

OBS! Ved kreditkortbetaling kan der ved en fejl komme et giroindbetalingskort ud på fakturaen. Hvis 
der i teksten på fakturaen står "Online Kreditkort Betaling" har vi allerede registreret din betaling.    
  
Forsendelse  
Der tillægges et ekspeditionsgbyr på kr. 30,-.  
Forlaget Bogværket tager forbehold for udsolgte varer og prisændringer    
  
Levering  
Der skal forventes en ekspeditionstid på ca. 2-5 dage ved levering i Danmark.    
  
Restordre  
Hvis de bestilte varer ikke er på lager, vil disse blive sat i restordre til levering snarest muligt.    
   
Moms forhold  
Danske og europæiske ordrer er altid med 25 % moms, denne kan naturligvis fratrækkes indkøbet til en 
virksomhed med gyldig virksomhedsregistrering.     
   
Kreditkort sikkerhed  
Sikkerhed ved betaling med kort. Når der betales med kort krypteres transaktionen med en 128 bit 
nøgle, da det er standarden i dag. Dette kan medføre at det ikke kan lade sig gøre at gennemføre en 
transaktion hvis der bruges en ældre browser version. Der kræves som minimum: - Internet Explorer 
5.01 - Netscape Navigator 4.77    
   
Garanti  
Evt. reklamationer skal ske til forlaget senest 8 dage efter modtagelsen af varen.    
  
Kontakt: 
Forlaget Bogværket 
Cvr-nr: 31493986 
Strandboulevarden 29, 5. 
DK-2100 København Ø 
+45 7022 1948 
forlaget@bogvaerket.dk    
  
  
Politik omkring hemmeligholdelse  
Kontaktdata der indhentes via denne forretning vil aldrig videregives eller blive misbrugt på nogen 
måde. 
  
Returret 
Der ydes 14 dages returret på alle køb.   

Dankort og Visa/dankort  
Visa og Visa/Electron  
Mastercard  
AmericanExpress     


