Vilkår og forretningsbetingelser
for kurser
Tilmelding
Vi anbefaler tilmelding så tidligt som muligt, da der kan være kurser, hvor du skal forberede
dig fagligt inden kursusstart. Du kan tilmelde dig et kursus indtil dagen inden kursusafvikling.
Alle kursustilmeldinger bekræftes med en e-mail fra Pharmakons kursusadministration.
Annulleringsbetingelser
Du kan kvit og frit framelde dig et kursus indtil 4 uger før kursusstart.
Ved framelding senere end fire uger før afholdelse skal du betale et gebyr på 35 % af kursusprisen.
Ved framelding senere end én uge før afholdelse skal du betale det fulde beløb.
Du er velkommen til at sende en kollega i dit sted uden ekstra omkostninger.
Giv besked hurtigst muligt til Pharmakons kursusadministration.
Aflysning af kursus
Pharmakon vil til enhver tid sørge for at opretholde den bedste kvalitet af kurserne.
Derfor forbeholder vi os ret til at udskyde eller aflyse et kursus.
Ved udskydelse af et kursus bliver du kontaktet om muligheden for at deltage på den nye dato.
Du skal ikke betale kursusprisen for aflyste kurser eller kurser, hvor du ikke har mulighed for at
deltage på den nye dato.
Eventuelle udgifter, som du har haft udover kursusprisen, refunderes ikke af Pharmakon.
Forbehold for ændringer
Pharmakon tager forbehold for ændringer af underviser, tid, indhold samt eventuelle trykfejl.
Pris/Faktura/Betaling
Alle vores kursuspriser er oplyst uden moms. Ved fakturering tillægges moms på 25 %.
Prisen inkluderer deltagelse, kursusmateriale og forplejning. I kursusbeskrivelsen vil det tydeligt
stå, hvorvidt overnatning er inkluderet eller ikke inkluderet i prisen.
Vi fakturerer fire uger før afholdelse af kurset, medmindre du beder om at få tilsendt en faktura
med det samme.
Faktura sendes uafhængigt af kursusbekræftelsen til den mail, du har oplyst ved tilmelding.
Rettigheder
Vi forbeholder os alle rettigheder til ophavsretligt beskyttet materiale, dvs. alt materiale mærket
med © Pharmakon. Du må bruge materialet til eget brug, men du må ikke udnytte det kommercielt,
kopiere, gengive, ændre, genudgive, uploade, overføre eller distribuere på nogen som helst måde
uden Pharmakons forudgående skriftlige tilladelse.
Yderligere information
Har du brug for uddybende information om kurset, er du altid velkommen til at kontakte
Pharmakons kursusadministration.
Kirsten Holme
khc@pharmakon.dk
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Persondata
Vi passer på dine personlige data og behandler dem med respekt. Læs mere om dette her

