Handelsbetingelser vedr. kurser
Tilmelding: Tilmelding til kurser hos CareCam.dk foregår efter ”Først til mølle princippet”, da der ved nogle
arrangementer kan være begrænsede pladser. Tilmelding foregår via portalen www.carecam.dk - eller - ved henvendelse
til Leila Eriksen på Telefon (+45) 26 18 95 90. Tilmelding er først gældende, når betaling for kursusdeltagelse har
fundet sted. Afdragsordning er mulig ved effektuering af forudgående skriftlig aftale. Ring og hør nærmere.
Betaling: Betaling foregår via bankoverførsel til Nordea, Reg. nr. 2417 – Konto nr. 6888-140-393, med angivelse af
kursistens navn, samt måned og år for kursusafholdelse (eksempelvis: ”Pia Zonesen, sept. 2013”). Betalingen omfatter medmindre andet er oplyst i kursusbeskrivelsen - kursusmateriale samt fuld forplejning (kaffe/te, frugt, frokost).
Bøger, plakater, CDèr m.v. vil ofte være mulige at købe til reduceret specielpris. Betales kontant til underviseren.
Fortrydelse/afmelding: Tilmelding er bindende, med forpligtigelse til betaling af kursusafgift. Fortrydes tilmeldingen,
eller forhindres kursusdeltagelse, eksempelvis grundet sygdom, refunderes 50 % af det indbetalte kursusbeløb indtil 4
uger før kursusafholdelse. Tilmelding kan overdrages til anden person/kollega. CareCam.dk orienteres skriftlig herom.
Der gøres opmærksom på, at nogle kurser kan være forbeholdt målgrupper med en bestemt uddannelsesmæssig
baggrund/faglig beskæftigelse. CareCam.dk forbeholder sig ret til at vurdere, om en kursist har den nødvendige
baggrund for at få udbytte af kurset. Vurderes det ikke at være tilfældet, refunderes det indbetalte kursusgebyr.
Aflysning: Ved aflysning af et planlagt kursus/arrangement - fra CareCam.dk`s side - hvor det ikke er muligt at tilbyde
ny undervisningsdato/undervisningssted/underviser - refunderes det indbetalte kursusbeløb.
Ansvar: Hverken CareCam.dk eller undervisere kan drages til ansvar for behandlinger, råd eller anden form for
information/rådgivning, kursisterne formidler til tredje part - før, under og eller efter kursusafholdelse.
Personlige oplysninger: CareCam.dk forbeholder sig ret til at opbevare kontaktoplysninger og persondata på kursister
og undervisere. Oplysningerne anvendes primært til information vedrørende kurser og arrangementer, samt
anonymiserede statistiske analyser. Kursister og undervisere kan, til enhver tid, framelde sig denne mulighed.
Overnatning: Overnatning i forbindelse med arrangementer er mulig. Ring & hør nærmere på (+45) 26 18 95 90.
Materiale: Brug af materiale vedrørende kursusinformation - publiceret på portalen www.CareCam.dk samt materiale
udleveret før, under og efter kurserne - er beskyttet af loven om ophavsret/copyright ©.
Kursusbevis: Samtlige kursister modtager et kursusbevis, på den sidste kursusdag. RAB point (pointsystem for Danske
Registrerede Alternative Behandlere) fremgår af kursusbeviset.
Forbehold: CareCam.dk tager forbehold for indtastningsfejl, trykfejl, prisfejl, moms og afgiftsændringer & force
majeure, i forbindelse med information af/afholdelse af kurser. I tilfælde af tvivl om handelsbetingelser, forbeholder
CareCam.dk sig ret til at afgøre fortolkningen heraf. CareCam.dk forbeholder sig endvidere ret til at ændre gældende
handelsbetingelserne, uden forudgående varsel. Dato for gældende handelsbetingelser fremgår af dokument på portalen.
Henvendelse: Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Leila Eriksen på telefon: (+45) 26 18 95 90
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