Betingelser
Påmelding
Påmelding kan skje opp til selve konferansedagen. Vi anbefaler dog å tilmelde seg i god tid,
da det er begrenset plasser på kursene.
Som privatkunde kan du ikke melde deg på elektronisk via våre nettsider. Du bes da ringe inn
til Mona Nilsen, Miljøkom AS på telefon 950 17 343, hvor det ordnes med påmelding når en
ikke er medlem av en bedrift eller en virksomhet.
Avmelding
Påmelding og betaling for deltagelse på våre kurs og konferanser er bindene.
Overdragelse/ flytting av kurs
Hvis man forhindres i å delta på kurset, gis man muligheten til å overdra plassen til en
kollega mot et administrasjonsgebyr på 500,- NOK ekskl. moms, i tillegg til
konferanseavgiften. Det skal være en kollega fra den samme arbeidsplass som den
opprinnelig påmeldte deltakeren.
Interne kurs
Våre kurs kan med fordel kombineres med interne kompetanseløft og
etterutdanning/kursing. I denne prosessen kan vi bistå virksomheten i å skreddersy interne
forløp.
Betaling
Betalingsbetingelser: Netto innbetaling (innen 10 dager etter påmelding). Beløpet bes
innbetalt via mottatt giro eller overførsel til vår konto.
Endringer
Om Miljøkom AS avlyser kurset vil de innbetalte beløpene tilbakebetales. Miljøkom AS
hefter forøvrig ikke for eventuelle direkte eller indirekte tap som måtte oppstå som følge av
avlysning, undervisning eller kursmaterialets beskaffenhet eller andre forhold. Ved force
majeure, tekniske brudd samt ekstraordinære situasjoner ( f.eks sykdom hos
foredragsholder) som Miljøkom AS ikke er skyld i, hefter ikke Miljøkom AS for deltakernes
eventuelle tap eller reiseomkostninger.
Vi tar forbehold for at kursdag kan flyttes eller andre vesentlige forhold gjør at kurset ikke
kan gjennomføres.
Øvrige vilkår
Enhver tvist skal avgjøres etter norsk rett med unntakelse av lovvalgsbestemmelser.
Såfremt en eller flere av vilkårene i disse betingelsene kjennes ugyldige, ulovlige eller
ugjennomførbare, skal dette ikke påvirke gyldigheten til de øvrige vilkårene.
Ønsker du ytterligere opplysninger om Miljøkom AS, så klikk her eller ring oss på telefon 950
17 343.

