Kjøpsbetingelser KGB dans & ballett.
KORONABETINGELSER HØSTEN 2020:

KGB dans & ballett forholder seg til de til enhver tid gjeldene anbefalingene for
smittevern. Dette kan medføre endringer i vår planlagte kursvirksomhet på relativt
kort varsel. Det kan innebære endrede tider, dager eller avvikling av kurset i sin
helhet.
Dersom endringer inntrer før kursstart og kunden ønsker å trekke kjøpet, vil
kunden få tilbake ev. innbetalt kursavgift i sin helhet.
Dersom endringer inntrer etter kursstart vil 500,- tilfalle KGB dans & ballett som
administrasjonsgebyr. Innbetalt semesteravgift for ubrukte kursganger blir
returnert til kunden.
Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern og følge anvisningene fra
pedagoger og administrasjonen ved KGB dans & ballett.
Prøvetime:
Vi har egne regler for prøvetime. Ta kontakt med kontoret post@kgbdans.no, ikke
gjennomfør kjøpet via nettpåmeldingen.
KJØPSBETINGELSER:
§1 Personen som bestiller kurset er kjøpsansvarlig og fakturamottaker og må dermed
være over 18 år.
§ 2 Forhåndsbetalingen (500,- pr. kurs) trekkes fra fakturaen som dere mottar ved
semesterstart.
§3 Det påløper kostnader ved purring og inkassovarsel dersom fakturaen ikke blir
betalt innen fristen.
§ 4 KGB dans & ballett returnerer innbetalt semesteravgift i sin helhet dersom
avmelding er sendt på mail til post@kgbdans.no innen semesterstartsdatoen.
§ 4 KGB dans & ballett returnerer ikke forhåndsbetalingen (500,- pr. kurs) ved
avmelding etter semesterstart, dette for å dekke administrative kostnader og at man
har tatt opp en plass på kurset. Resten av ev. innbetalt semesteravgift tilbakebetales.
§ 5 Ved avmelding etter fakturaens forfallsdato (stort sett 10-14 dager etter
kurssstart) returneres ingenting.
§ 6 Ved sykemelding/legeerklæring utover 3 uker, samt andre tungtveiende årsaker
til at eleven ikke kan gjennomføre kurset, returneres kursavgift for ubrukte
kursganger.

§ 7 Undervisningstimer som ikke gjennomføres:
Timer som blir avlyst grunnet mangel på vikar blir tatt igjen.
Kunden har ikke erstatningskrav på undervisningstimer som ikke kan gjennomføres
grunnet ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor ballettskolens kontroll.
ENDRING HØSTEN 2020: pga. koronasituasjonen og stadig endrede
smittevernregler henviser vi til kjøpsbetingelsene øverst i dette skrivet som
unntak fra denne paragrafen.

Velkommen til 100% danseglede!

