Handelsbetingelser
Kontaktoplysninger
Denne hjemmeside udbydes af:
Billund ErhvervsFremme
Kløvermarken 35, 7190 Billund
E-mail: Info@billunderhverv.dk
Tlf.: 69 15 21 76
CVR: 30260678
Tilmelding
Tilmelding til arrangørens arrangementer kan ske ved at udfylde tilmeldingsformularen her på denne
hjemmeside, som er angivet i selve arrangement. Bemærk at arrangementer har et begrænset
deltagerantal. Eventuel tilmeldingsfrist fremgår af arrangementet.
Nogle af de arrangementer der findes på hjemmesiden udbydes af andre end arrangøren. Det fremgår af de
enkelte arrangementer.
Bekræftelse
Ved tilmelding til et arrangement fremsendes automatisk bekræftelse via e-mail, og tilmelding er bindende
for arrangøren på tidspunkt for modtagelsen af bekræftelsen.
Betaling
Prisen for arrangementet er angivet i Danske kroner (DKK).
Betaling af tilmeldingsgebyr sker online i forbindelse med udfyldelse af tilmeldingsformularen. Såfremt
arrangementet angiver alternative eller andre betalingsmåder, vil sådanne alternativt eller tillige kunne
benyttes. Deltagelse i arrangementer er først garanteret ved betaling, og tilmeldingen bortfalder i tilfælde
af manglende betaling.
Arrangøren anvender NETS til håndtering af alle online betalinger. Der kan benyttes Dankort, VISA, VISA
Electron, Mastercard og MobilPay
Når vi har modtaget din tilmelding til et arrangement, som er underlagt betaling, vil du modtage en
bekræftelse på den e-mailadresse, du oplyste ved bestillingen. E-mailen indeholder bl.a. ordredatoen og et
ordrenummer, som du kan bruge som reference over for arrangøren.
Vælger du at betale online med betalingskort, vil beløbet straks blive trukket på kreditkortet, og din e-mail
med bekræftelsen indeholder også kvittering for betalingen med et transaktionsnummer.

På hjemmesiden anvendes SSL-kryptering af de data, der sendes over nettet. Transaktionerne håndteres via
NETS betalingssystem. Arrangøren gemmer ikke dine kort -og kontooplysninger.

Ændringer af arrangement
Såfremt arrangementet må aflyses, tilbagebetales prisen for deltagelse. Såfremt du har betalt med
betalingskort, vil pengene automatisk blive tilbageført hertil. Alternativt vil vi kontakte dig personligt med
henblik på at finde en mulighed for tilbagebetaling af pengene.
Arrangøren informerer om ændringer via e-mail i så god tid som muligt. Arrangøren forbeholder sig dog i
øvrigt retten til:
•
•

Til at ændre tidspunkt og sted for et arrangement samt ret til at aflyse arrangement, såfremt
deltagerantallet er mindre end forudsat.
At foretage ændringer i arrangementets indhold, dog alene således det samme formål kan opnås.

Du kan ikke pga. disse ændringer vælge at annullere tilmeldingen med mindre arrangøren har givet
mulighed for afbestilling.

Afmelding og deltager ændringer
Efter gennemført tilmelding er ikke muligt at afmelde sig arrangementet, og ikke muligt foretage rettelser i
tilmeldingen.

Forbehold og ansvar
Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl, prisændringer og forhold uden for vores kontrol. Arrangøren er
ansvarlig overfor dig for samtlige forhold vedrørende arrangementet. Arrangørens ansvar overfor dig
begrænses dog til tilmeldingens pris.

Cookie- og privatlivspolitik
Når du tilmelder dig til arrangementer på hjemmesiden, afgiver du personoplysninger til arrangøren.
Arrangøren behandler disse oplysninger om dig i forbindelse med tilmeldingen og afviklingen af
arrangementet. Læs mere under Cookie- og privatlivspolitik her på hjemmesiden.
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