
Håndværker.dk Prisen 2019 
Betingelser 
 
Konkurrencen løber fra den 14. januar 2019 til den 29. september. 
 
Der kåres en vinder af Håndværker.dk Prisen i udvalgte brancher fordelt på 6 regioner, 
hvilket gør at der kåres flere vindere i hele Danmark. 
Den håndværker som indsamler flest positive anbefalinger i de to konkurrenceperioder, 
vinder Håndværker.dk Prisen 2019 i den pågældende region og branche. Konkurrencen er 
baseret på et pointsystem, som fordeler sig således pr. anbefaling. 
 
14. januar til den 18. august 2019 (*) 
5 stjerner = 15 point 
4,0-4,9 stjerner = 10 point 
3,0-3,9 stjerner = 5 point 
2,0-2,9 stjerner = -5 point 
0-1,9 stjerner = -10 point 

 
19. august til den 29. september 2019 
5 stjerner = 35 point 
4,0-4,9 stjerner = 20 point 
3,0-3,9 stjerner = 10 point 
2,0-2,9 stjerner = -10 point 
0-1,9 stjerner = -20 point 
 
Den håndværker som har indsamlet flest point ved konkurrencens afslutning, vinder i den 
branche og region. I tilfælde af pointlighed, vil Håndværker.dk vurdere hvilken håndværker, 
som har de mest fyldestgørende anbefalinger og kåre en vinder. 
 
I konkurrencens stilling vises der først de håndværkere med flest point i den pågældende 
region. 
 
De 6 regioner der dystes i: 
 

- Nordjylland 
- Midtjylland 
- Syddanmark 
- Sjælland 
- Hovedstaden 
- Nordsjælland 

 
Betingelser 

- Det er ikke tilladt for en bruger at lave flere anbefalinger af den samme håndværker i 
perioden. 

- Anbefalingen skal være baseret på reelt udført arbejde 
- Anbefalinger skal verificeres via email, sms eller Facebook 



- Det er ikke tilladt for en håndværker at lave anbefalinger om sig selv. 
- Håndværker.dk forbeholder sig ret til at fjerne anbefalinger, som vi vurderer ikke 

fremstår reele eller baseret på udført arbejde. 
- I løbet af konkurrenceperioden vil vi foretage stikprøver, hvor vi vurderer 

anbefalingerne. Dette foregår efter samme fremgangsmåde, som vi normalt vurderer 
anbefalinger på Håndværker.dk. (Link til: 
https://www.xn--hndvrker-9zan.dk/om/anbefalinger)  

 
Rettigheder 
Håndværker.dk ejer rettighederne til en anbefaling, når en forbruger har sendt den. Det 
betyder, at håndværker.dk kan benytte den i sammenhænge, der giver mening for 
håndværker.dk – f.eks. på sociale medier, i nyhedsbreve eller i pressemateriale. Se også 
vores afsnit om ”Data og brugsret” i vores gængse Politikker og betingelser. 
 
(*) Vi beklager, at vi tidligere har meldt ud, at der var indlagt en pause i point opsamlingen 
fra den 30. juni til den 19. august - dette er selvfølgelig en fejl, hvilket vi beklager.  
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