
Handelsbetingelser 

Skabende Nærvær 2018 i Skagen 
 

Tilmelding 

Tilmelding er bindende og foregår ved, at du downloader og udfylder tilmeldingsblanketten, og dernæst 

returnerer den pr. mail til sn@kappelborgskagen.dk. 

Du kan som udgangspunkt tilmelde dig indtil arrangementets første dag, men vi anbefaler hurtig tilmelding, 

da arrangementet kan blive udsolgt, ligesom vi ikke kan garantere overnatning på Brøndums Hotel ved 

tilmelding efter den 31. august 2018. 

Alle tilmeldinger bekræftes via e-mail. 

Overtegning/aflysning 

Hvis kurset er fuldt booket, giver vi dig besked med det samme. 

Ved for få tilmeldinger forbeholder SKABENDE NÆRVÆR sig ret til at udskyde eller aflyse arrangementet. 

Kursistens eventuelle udgifter til forudbetalt transport mv. i forbindelse hermed refunderes ikke. 

Afmelding 

Afmelding skal ske skriftligt til mail sn@kappelborgskagen.dk.   

 

Desuden gælder, at kursisten ved afmelding inden fredag d. 31. august 2018 kl. 12 faktureres 10% af det 

fulde kursusgebyr, i alt kr. 1.190.- + moms i administrationsomkostninger. Et eventuelt overskydende, 

tidligere indbetalt beløb tilbagebetales hurtigst muligt, og så vidt muligt indenfor 8 arbejdsdage. 

Ved afmelding senere end fredag d. 31. august 2018 kl. 12 faktureres kursets fulde beløb, og eventuelle 

tidligere indbetalinger refunderes ikke. 

Forhindret i at deltage 

Bliver du af en eller anden grund forhindret i at deltage, er du naturligvis altid velkommen til at sende en 

kollega. Du skal blot give os besked på tlf. 98 45 85 00 eller via mail til sn@kappelborgskagen.dk.  

Pris/faktura 

Prisen inkluderer deltagelse og forplejning på kurset, inkl. morgenmad, frokost, aftensmad samt 

forfriskninger i pauserne. Desuden dækker prisen undervisningsmateriale og overnatning i kursusperioden. 

Alle priser er excl. moms. 

Umiddelbart efter tilmelding fakturerer vi dig 50% af kursusgebyret, og de resterende 50% faktureres 4 

uger inden kursets afholdelse. 

Rabat 

SKABENDE NÆRVÆR har forskellige rabatmuligheder, som vil fremgå af hjemmesiden.  

Rabatter kan ikke kombineres.  
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Yderligere information 

Har du brug for uddybende information om arrangementets faglige indhold, er du velkommen til at 

kontakte underviser Lone Belling på lonebelling@livoglederskab.dk eller T: 2532 2055. – Har du dermed 

spørgsmål vedrørende tilmelding, fakturering etc. er du velkommen til at kontakte kulturhus Kappelborg på 

sn@kappelborgskagen.dk eller på T: 4046 7905. 

Forbehold for ændringer 

SKABENDE NÆRVÆR tager forbehold for ændringer af tid, sted, underviser, indhold, pris samt eventuelle 

trykfejl. 

Oplysning om klagemuligheder 

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos SKABENDE NÆRVÆR/kulturhus Kappelborg kan indgives 

til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan 

klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, 

hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved 

indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: sn@kappelborgskagen.dk.  
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