Generelle handelsbetingelser
Omfang

Disse handelsbetingelser og vilkår er gældende for alle uddannelser, kurser og foredrag der afholdes
af Akademi for Krop og Sundhed.

Tilmelding

Ved din tilmelding sikrer du dig en plads til den valgte uddannelse, kursus eller foredrag såfremt der
er ledige pladser på tilmeldingstidspunktet.
Din tilmelding til foredrag, kursus eller uddannelse er bindende. Tilmeldingen er personlig og kan ikke
overdrages til andre.

Betaling

Uddannelses- eller kursusprisen på www.cityfysakademi.dk på tilmeldingstidspunktet er den gældende
pris. I prisen inkluderes undervisning, evt. eksamensgebyr, samt alt undervisningsmateriale med
mindre andet fremgår af hjemmesideteksten.

Ved tilmelding til foredrag eller kursus
Ved tilmelding til et foredrag eller kursus modtager du en elektronisk faktura med det fulde beløb for
foredraget eller kurset. Fakturaen skal betales rettidigt for at du beholder din plads på det
pågældende foredrag eller kursus.

Ved tilmelding til uddannelse
Ved tilmelding til en uddannelse modtager du den første hverdag efter din tilmelding en
uddannelsesaftale, som skal returneres til Akademi for Krop og Sundhed hurtigst muligt og senest
inden 5 dage.
I uddannelsesaftalen angiver du, om du ønsker at betale beløbet for uddannelsen på én gang eller i to
rater. Herefter modtager du elektronisk faktura på enten det fulde beløb eller på første rate, hvis du
har valgt at betale i to rater. Hvis du vælger det sidste, vil du kort før uddannelsesstart modtage en
elektronisk faktura på det resterende beløb.
Såfremt betalinger ikke sker rettidigt kan Akademi for Krop og Sundhed ikke garantere en plads på
den pågældende uddannelse.
Reeksamen

I tilfælde af en ikke bestået eksamen på en uddannelse, kan du gå til reeksamen på en senere dato
som du får fra Akademi for Krop og Sundhed. Ved tilmelding til reeksamen pålægges et reeksamensgebyr på kr. 1.500.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret fra den dato hvor du tilmelder dig foredraget, kurset eller
uddannelsen. Efter de 14 dage hæfter du for foredrags-, kursus-, eller uddannelsesgebyret.
I tilfælde af at din tilmelding sker indenfor 14 dage før foredraget, kurset eller uddannelsen starter,
bortfalder din fortrydelsesret.
Tilmeldingsgebyr til uddannelser tilbagebetales ikke, hvis du fortryder købet.

Forbehold

Akademi for Krop og Sundhed tager forbehold for fuldt bookede foredrag, kurser og uddannelser. Du
er således ikke garanteret en plads før din tilmelding er bekræftet. I tilfælde af at foredraget, kurset
eller uddannelsen er fuldt booket, kontakter vi dig hurtigst muligt med henblik på at komme på
venteliste eller blive tilmeldt på et andet tidspunkt.
Der tages forbehold for eventuelt ændrede datoer som følge af sygdom blandt underviserne eller
lignende uforudsete hændelser.
Der tages ligeledes forbehold for aflysning af foredrag, kursus eller uddannelse i tilfælde af
manglende tilmeldinger. I tilfælde af aflysning, vil indbetalt beløb blive refunderet, eller det kan
overføres til et andet foredrag, kursus eller uddannelse, såfremt du ønsker det.

Reklamation

Såfremt du ønsker at reklamere, bedes du skriftligt henvende dig til info@cityfysakademi.dk.
Reklamation skal ske med det samme, så vi har en mulighed for at udbedre forholdet under dit
kursus- eller uddannelsesforløb.

Børn og unge
under 18 år

Du skal være fyldt 18 år for at handle på cityfysakademi.dk. Såfremt du er under 18 år og ønsker at
tilmelde dig et foredrag, kursus eller uddannelse på Akademi for Krop og Sundhed, skal du indlevere
en skriftlig samtykkeerklæring fra dine forældre i forbindelse med din tilmelding.

Persondatapolitik

Vi registrerer de oplysninger, som du giver ved tilmeldingen (navn, adresse, e-mail, telefonnummer og
fødselsdato). Du kan altid få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig ved at rette
henvendelse på info@cityfysakademi.dk. Ligeledes kan du gøre indsigelse mod en registrering i
henhold til reglerne i Persondataloven.
Oplysningerne er tilgængelige for vores uddannelses- og kursusadministration. Oplysningerne
transmitteres ikke krypteret og opbevares ikke krypteret men er beskyttet med kodeord og benyttes
kun af Akademi for Krop og Sundhed.

Regler
omkring anden
fakturaadresse

Rettigheder

Du har ved tilmeldingen mulighed for at oplyse, at en anden skal betale fakturaen. For eksempel hvis
dit arbejde skal betale dit foredrag, kursus eller din uddannelse.
I den forbindelse bedes du være opmærksom på, at du er kunden, og at du hæfter personligt for
tilmeldingen og for det fulde beløb, hvis den anden part ikke betaler fakturaen rettidigt. Hvis du ikke
ønsker dette, bedes den anden part foretage tilmeldingen.
Alle rettigheder i forhold til indhold og materiale på foredrag, kurser og uddannelser tilhører Akademi
for Krop og Sundhed. Udskrivning af materiale til eget privat forbrug er tilladt. Det er ikke tilladt at
dele, videresende eller på anden måde videregive vores materiale til andre – hverken helt eller delvist.
Hvis du handler i strid med dette eller krænker dansk ret om ophavsret i øvrigt, vil du blive gjort
erstatningsansvarlig. Overtrædelse af Akademi for Krop og Sundheds copyright er strafbart og
anmeldes uden varsel.

Kontakt

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående handelsbetingelser og –vilkår er du naturligvis altid
velkommen til at kontakte Akademi for Krop og Sundhed.
Akademi for Krop og Sundhed
Vesterbrogade 26, 2. sal
1620 København V
Tlf.: 70 200 726
E-mail: info@cityfysakademi.dk
Generelle handelsbetingelser gældende fra den 1. juli 2015

