Vilkår og betingelser

Afbudspolitik
Ved fester, arrangementer & events
Afbestilling skal ske, minimum 1 uge før aftalt mødetidspunkt, ellers betales der et gebyr på 50 %
af prisen.
Ved afbestilling mindre end 24 timer før aftalt mødetidspunkt faktureres det fulde beløb.
Ved enetimer
Afbestilling skal ske, minimum 24 timer før aftalt mødetidspunkt, ellers faktureres det fulde beløb.
Ved forudbetalte arrangementer
Til nogle arrangementer betales der på forhånd eller ved booking. Hvis der er forudbetalt for et
arrangement er bookingen bindende og vi kan desværre ikke give pengene retur.
Dette skyldes, at vi har skaffet dansere / instruktører udefra og har dermed udgifter ved dette.
Ved shows
Ved bestilling af shows betales der ved booking. Bookingen er bindende efter bekræftelse og når
betalingen er modtaget. Beløbet refunderes derfor ikke ved evt. afbestilling.
Depositum
Indbetalt depositummet refunderes ikke ved afbestilling.
Afbestilling meddeles skriftligt på mail til:
rikke@festdans.dk

Overholdelse af booket tidspunkt ved arrangementer
Det er vigtigt, at det bookede tidspunkt overholdes, da der kan være andre bookinger på dagen.

Oprettelse af hold og kurser
Hold oprettes ved minimum 10 deltagere, ellers aflyses holdet / kurset og man får det fulde beløb
refunderet.

Aflysning af hold, enetimer, kurser og arrangementer
Ved akut opstået sygdom forbeholder vi os retten til at aflyse arrangementer og undervisning i
tilfælde af, at der ikke kan findes en afløser.
Ved forudbetalte arrangementer får man refunderet det fulde beløb.
Ved holdundervisning eller enetimer, får man tilbudt en erstatningstime.

Holdundervisning / Festdans for børn
Når man er tilmeldt og har betalt for en periode, gives pengene ikke retur, da man evt. optager
pladsen for en anden.

Nyhedsbreve og billeder
Nyhedsbreve
Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, udsender vi
det til dig via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst. Du kan til enhver tid framelde dig igen via
et link i nyhedsmailen.
Ved tilmelding og booking hos os giver du samtidig også din tilladelse til at modtage nyhedsbreve
med relevant information om events, nye hold og kurser.

Situationsbilleder og video
Vi tager løbende stemningsbilleder og video fra undervisningen.
Vi forbeholder os retten til at bruge disse billeder/videoer i vores markedsføring af Festdans.dk /
Børnedans.dk.
Situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke i medfør af persondataloven. Festdans.dk /
Børnedans.dk må offentliggøre situationsbilleder af kunder, deltagere på holdundervisning eller
deltagere ved vores arrangementer. Dette med henblik på at beskrive hvordan der undervises,
samt afholdes arrangementer og events. Billederne kan offentliggøres på forskellige
medieplatforme, som Festdans.dk’s og Børnedans.dk’s hjemmeside, Instagram og Facebook
sider.

Ændringer i vores vilkår, betingelser, samt
privatlivspolitik
Festdans.dk / Børnedans.dk kan ændre vilkårene. Du bør derfor løbende besøge hjemmesiden for
at se de gældende vilkår og betingelser.
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