Kursvillkor
Friskvårdshuset, Träning & Hälsa.

Kursstart vecka 3
Höstens Friskvårdskidz startar vecka 3 om inte annat anges i kursprogrammet.

Anmälan
Anmälan ska ske via vår hemsida www.friskvardshuset.net. Anmälan är bindande. Vid varje kursstart
krävs en ny anmälan. Du blir med andra ord inte automatiskt överflyttad till nästa termin.

Avanmälan
Anmälan är bindande. Ni har dock rätt att avboka din anmälan senast 3 dagar före kursstart utan
avgift. Avbokar du senare än 3 dagar före men innan kursen startat debiteras ni en
administrationsavgift på 250 kr. Om du återtar din anmälan eller avbryter ditt deltagande från och
med dagen kursen startat är du skyldig att erlägga full kursavgift. Observera att ni alltid måste ta
kontakt med Receptionen vid en avanmälan. Att bara utebli från kursen räknas inte som en
avanmälan.

Bekräftelse
Vid anmälan får ni en bekräftelse via mail att kursen är bokad. Friskvårdshuset, Träning & Hälsa
kommer att skicka information främst via e-post till angiven e-postadress. Information eller
meddelande anses ha nått medlemmen senast andra vardagen efter avsändandet.

Återbetalning
Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften. Om du p.g.a. sjukdom som
kan styrkas med intyg, måste avbryta din kurs, betalar du för de kurstillfällen som genomförts plus en
avbokningsavgift på 250 kr.

Fakturering
En faktura kommer skickas vid kursstart till er folkbokföringsadress. Inbetalning ska ske enligt dem
villkor som där finns angivna. Vid betalning via faktura gäller tio dagars kredittid. Åldersgräns för
fakturabetalning är 18 år. Faktureringsavgift på 56 kr inkl. moms tillkommer på samtliga fakturor.
Friskvårdshuset, Träning & Hälsa förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa
avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

Medlemspriser
Medlemmar på Friskvårdshuset, Träning & Hälsa erbjuds rabatterade priser enligt prislista. Gäller
endast medlemmar som innehar ett aktivt kort. Du som medlem har möjligheten att erlägga
kursavgiften på autogiro. Kontakta receptionen innan kursstart.
Vid färre anmälningar än 4 förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen

Deltagande
För att få bäst kvalitet på lektionerna ber vi föräldrar och andra familjemedlemmar att ej delta i salen
under lektionstid.

Lov/Inställda lektioner
Kurserna gör uppehåll under sportlovet och påsklovet. Ev. inställda omgångar meddelas direkt på
Friskvårdshusets hemsida och Facebooksida. Brådskande information exempelvis lärarens sjukdom
meddelas snarast på hemsidans startsida.

