Påmeldingsvilkår for kurs hos AKKS Bergen

1. Påmeldingen er bindende
Det vil si at kursavgift må betales selv om du
ikke møter opp til kurs eller slutter på kurset.
2. Betaling
AKKS Bergen tilbyr betalingsløsning via
faktura. Betaling må gjøres innen forfallsdato
ellers vil ekstra omkostninger påløpe.
3. Avmelding
Avmelding av kurs må skje senest to uker
før kursstart.
Dersom du melder deg av etter denne fristen,
men innen en uke før kursoppstart vil du bli
fakturert for 50% av kursavgiften.
Dersom du ikke melder deg av kurset innen en
uke før kursoppstart eller ikke møter opp ved
kursstart vil du bli fakturert for 100% av
kursavgiften. Avmelding må skje skriftlig på
mail til kontoret@bergen.akks.no.
4. Kursavlysning
AKKS Bergen forbeholder seg retten til å
avlyse kurs dersom det er færre enn 3
påmeldte, eller på grunn av forhold som
ligger utenfor vår kontroll. Opplysninger om
dette vil komme to uker før kursoppstart.
Ved innbetalt kursavgift vil denne i disse
særtilfeller refunderes i sin helhet.
5. Kursendringer
AKKS Bergen forbeholder seg retten til å gjøre
eventuelle endringer, som til å bytte
kursinstruktør, flytting av kursdag eller sted
ved sykdom eller andre uforutsette årsaker.
Alle kursdeltagere vil få beskjed om dette
enten via sms og/eller epost.
6. Personopplysninger
Personopplysningene i påmeldingen innsamles
frivillig fra deg. Du er ikke pliktig til å gi oss
disse opplysningene, og kan på enhver tid få
innsyn eller trekke opplysningene tilbake ved
å sende en epost til bergen@akks.no. Du kan
lese mer om hvordan vi håndterer
personopplysninger i vår
personvernerklæring.

1. Registration is binding
The course fee must be paid even if you do
not show up for the course or you quit the
course.
2. Payment
AKKS Bergen offers payment solution via
invoice. The invoice must be paid by the due
date. In case of late payment there will run
extra fees.
3. Cancellation
Withdrawal from the course must take place
no later than two weeks before the course
starts. If you quit after this deadline, but
within a week before the start of the course
you will be billed for 50% of the course fee. If
you quit the course within one week prior to
course start or do not show up at the start of
the course you will be billed for 100% of the
course fee. Cancellations must be made in
writing by e-mail to
kontoret@bergen.akks.no.
4. Course cancellation
AKKS Bergen reserves the right to cancel
courses if there is less three participants, or
due to circumstances beyond our control.
Information about this will come two weeks
before the start of the course. Pre-paid course
fees will in these special cases be fully
refunded.
5. Course changes
AKKS Bergen reserves the right to make any
changes, such as changing the date of the
course or place, in case of illness or other
unforeseen reasons. All course participants
will be notified either via SMS and/or email.

6. Personal information
The personal information in this form is
collected voluntarily from you. You are not
required to provide us with this information
and may at any time be given access or
withdraw the information by sending an email
to bergen@akks.no. You can read more about
how we handle the registered person's
personal information in our privacy
statement.

