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Handelsbetingelser for Jagtskole.dk v. Mik Ellegaard Bechmann
Betingelser for kurser
Betalingsbetingelser:
Tilmeldingsgebyr kr. 1.000,00 betales senest 8 dage efter tilmelding.
Resten af kursusgebyret betales senest 45 dage før kursusstart.
Afbud:
Tilmeldingsgebyr på kr. 1.000,00 tilbagebetales ikke.
Ved afbud i perioden fra sidste tilmeldingsfrist – h.h.v. 15/2 og 18/7 – og frem til en
uge før kursusstart, refunderes med 50% af kursusgebyret fratrukket
tilmeldingsgebyret. Har man kun betalt tilmeldingsgebyret – faktureres halvdelen af
kursusgebyret fratrukket tilmeldingsgebyret.
Ved afbud den sidste uge før kursusstart, ingen tilbagebetaling.
Ændring af kursusdage:
Ændring p.g.a. sygdom – adm. gebyr kr. 0,00
1. Ændring – adm. gebyr kr. 0,00
Efterfølgende ændringer – adm. gebyr kr. 200,00
Overflytning til næste sæson – adm. gebyr kr. 1.500,00
Force majeure – i tilfælde hvor kurser må udskydes og ikke afvikles inden en
måned inden sidste prøve, vil kursister blive overført til næste prøveperiode uden
beregning.
Beståelsesgaranti!
Vi giver bes tå elsesg arant i på alle vor es ja gtteg nskur ser. Mellem 9 598% af v ores ku rsister går fra j agt prøven med e t ja gttegn.
Skulle d u væ re uheldig, at vær e bl andt de 2-5 % de r d ump e r, t ilbyder
vi en pl ads på en af vore kur ser år et efter – k vit og f rit.
Vores e neste kra v er, at d u har g å et op til prø ve i b egge
prøvepe rioder og u dfylde r ans øgni ng på d et te li nk senest 2 uger efte r
den sid ste pr øve perio de . 14. nov e mber ell er 1. j uli, med
doku me ntat io n på hvorfor d u ik ke b estod.
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