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Handelsbetingelser for køb af kurser 

Den 03-12-2015 

1. Når du afgiver en ordre 
Alle tilmeldinger skal registres via bankoverførelse eller online betaling, for at man kommer på 

tilmeldingslisten, også selv om kurset / aktiviteten er gratis. 

Når du har afgivet en ordre, vil vores system automatisk sende dig en kvittering via e-mail til 

den mailadresse du har angivet ved tilmeldingen. Faktura sendes sammen med mail. 

 

Tilmelding til kurser uden dato 

Når der er ansøgere nok til en pædagogisk forsvarlig afvikling, finder Teknisk Udvalg 

kursussted og dato. 

Du vil så modtage en indbydelse fra Teknisk Udvalg med oplysninger om kurset og 

betalingsanvisning. 

Du vil først være registeret som aktiv deltager på kurset når du har betalt. 

Du må forvente, at der går ca. 3 mdr. fra at kurset har opnået minimumsantallet til kurset vil 

blive afholdt. 

 

 

2. Annullering af ordre 
Framelding 

Hvis du ønsker at framelde dig kurset/ aktiviteten skal det ske til på mail til forbundskontoret 

dsf@sportsdykning.dk mindst 30 dage før kurset/ aktiviteten afholdes. 

 

Sygdom 

Bliver en du syg, op til 14 dage før kurset/ aktiviteten skal afholdes, kan der sendes en anden 

kvalificeret på kurset. 

Bliver du syg i ugen op til kurset eller på kursets første dag (inden kursusstart), skal du indsende 

en lægeattest, (egenbetaling) og du vil blive tilbudt plads på et efterfølgende kursus.  

Sygemelding / afbud meddeles forbundskontoret.   

Kursusgebyr vil ikke blive refunderet.   

 

Udeblivelse 

Hvis du som tilmeldt ikke møder op på kurset/ aktiviteten, vil kursusgebyret ikke blive 

tilbagebetalt.    

 

Manglende kvalifikationer 

Har du tilmeldt dig et kursus og du ikke har de fornødne kvalifikationer for at deltage, vil du 

modtage besked inden kursus start og du vil få de indbetalte penge retur. 

 

Aflysning af et kursus 

Bliver et kursus/ aktivitet aflyst vil du få det indbetalte beløb retur eller mulighed for at overføre 

tilmeldingen til i et tilsvarende kursus/ aktivitet. 
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3. Priser 
Alle angivne priser er i danske kroner og inklusiv 25 % moms. Der tages forbehold for 

afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl mv. 

 

 

4. Betaling 
Betaling for bestilte kurser/ aktiviteter kan ske via bankoverførsel eller online ved brug af 

Dankort.  

Betalingsbetingelserne er netto kontant. 

Din tilmelding til kurset/ aktiviteten er ikke aktiv før end der er betalt. 

Hele deltager gebyret skal betales af en gang. 

Online betaling transmitteres krypteret mellem kunde og webshoppen. 

 

 

5. Forbehold og ansvarsfraskrivelse 
Dansk Sportsdykker Forbund tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og 

korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte kurser/ aktiviteter og force majeure, herunder 

arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører. 

 

 

6. Kundeservice og ejer af webshop 
Dansk Sportsdykker Forbund 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

Tlf: 43 26 25 60 

Email: dsf@sportsdykning.dk 

 

 


