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Handelsvilkår - Forsendelse af guld & sølv 

 
Kære Kunde 
 
I henhold til dansk lovgivning skal du være min. 18 år for at sælge ædelmetaller. 

I overensstemmelse med politiets vedtægter herom, er vi forpligtede til at føre oplysningerne om 
en eventuel handel ind i vores købs- og salgsbog, du skal derfor fremvise kørekort eller pas som 
legitimation.  

 Du bedes udfylde dit fulde navn, adresse og personnummer (fødselsdato) til 
dokumentation i købs- og salgsbogen. 

 Tlf. Nummer samt E-mail bruges udelukkende til at komme i kontakt med dig. 
 Bank kontooplysninger bruges til overførsel af beløbet fra handlen. 
 Pakkens vægt bruges til label (Post Nord) 
 Som nævnt vedhæftes et billede af Pas eller kørekort.  
 Der skal vedhæftes et samlet billede af de genstande du sender, så det matcher de det vi 

modtager som vores dokumentation iht til vores forsikring. Sender du yderligere genstande 
er det på eget ansvar. 

Alle oplysninger behandles fortroligt og bruges udelukkende i forbindelse med denne handel. 

Når du sender dit guld til Vitus Guld, anbefaler vi at du sender pakken i en boblekuvert eller i en 
kasse. For din egen sikkerheds skyld, anbefaler vi, at du taper din pakke godt ind.   
 

Følgende accepteres ved indsendelse af effekter til tilbudsgivning: 

 At Vitus Guld foretager en lødighedsprøve, hvor der ridses i metallet for at konstatere 
guldindholdet. 

 At Vitus Guld fjerner sten, perler, urværk m.m., (alt der ikke er ædelmetaller) inden guldet 
vejes for tilbudsgivning. 

 At Vitus Guld udbetaler for guldværdien/guldindholdet og ikke for design. 
 At guldet er dit og at det sælges frit og ubehæftet til Vitus Guld. 
 Sidder der perler, ædelsten, urværk i dit guld og sølv, som du ønsker at beholde, skal du 

tage dem ud, inden du sender det til os.  
 Vitus Guld køber ikke sten, urværker mm, der ikke indeholder ædelmetaller. 



 

 
Side 2 / 2 

 
 

CVR-nr.:                          33 04 46 66 
Tlf.nr:  8980 1234 

E-mail:  info@vitusguld.dk 

 
Vitus Guld 

 

 

Når vi modtager din pakke: 
 
Når vi har modtaget dit guld og sølv, kontakter vi dig ved modtagelsen og igen indenfor 1-2 
arbejdsdage med et tilbud på dit guld og sølv. Prisen udregnes i henhold til vores dagspriser på 
www.vitusguld.dk. 
 
Vælger du at acceptere vores tilbud mundtligt: 
 

 Accepterer du at returretten frafalder og genstandene enten smeltes om til genanvendelse 
i industrien eller bliver solgt som brugte genstande.  

 Derefter modtager du et afregningsbilag på mail så du specificeret kan se hvor mange gram 
dit guld & sølv vejede samt totalbeløbet.  

 Vi overfører pengene til din bankkonto indenfor 2 bankdage fra accept af vores tilbud. 
 
Takker du nej til tilbuddet: 
 
Hvis vores tilbud skulle vise sig ikke at leve op til dine forventninger, sender vi naturligvis blot dine 
genstande retur. Du betaler i så fald kun for returforsendelsen på 72,5 kroner, overføres til: 
 
Reg. nr: 6819 
Kontonummer: 000 114 34 67 
 
Selve tilbudsgivningen er gratis.  
 
OBS. Vi køber alt guld og sølv. Dog skal man være opmærksom på at sølvbestik med stål (Knive etc.) 
købes for 5-10 gr. Pr. stk. afhængig af størrelse, da det kun er selve håndtaget der er sølv og der skal 
tages højde for fyld i håndtaget. Man kan selv prøve at skille knivene ad men det kan være en lang 
proces.   
 
Venlig Hilsen 
Vitus Guld 
 


