Danskbureauets kursusbetingelser
For alle kurser gælder
•
•
•
•
•
•
•

En lektion er af 45 minutters varighed
En mødegang: minimum 2 lektioner
Kursusafholdelsen finder sted mellem kl. 8.00 og 20.00 på hverdage og i dagtimerne på lørdage
Alle priser er anført ekskl. moms (bemærk: privatpersoner betaler ikke moms)
Betaling skal ske forud - ved tilmelding eller ved modtagelse af faktura
Tilmeldingen er bindende for det betalte antal lektioner
Danskbureauet forbeholder sig ret til at aflyse et kursus mod tilbagebetaling af den forudbetalte
kursusafgift

Privatlektioner efter fleksibelt skema
•
•

•

•

Tilmelding kan ske for minimum 20 lektioner ad gangen
Det betalte antal lektioner skal benyttes inden for et år fra betalingsdato. Ubrugte lektioner kan
overdrages til anden person til brug på samme kursusadresse eller i Danskbureauets lokaler og inden
for samme tidsperiode
Aflysning skal ske skriftligt senest dagen før, kl. 12.00, på mail direkte til underviser. For lektioner om
mandagen aflyses senest fredagen før kl. 12.00. Hvis der aflyses senere end de angivne tider, anses
lektionerne som afholdt
Der tildeles en sprogkonsulent, som dog så vidt muligt vil blive erstattet af en eller flere andre i det
omfang, det er nødvendigt, for undervejs at imødekomme kursistens tidsønsker, og i tilfælde af
sygdom e.l.

Privatlektioner efter fast skema
•
•
•
•

Tilmelding kan ske for minimum 20 lektioner ad gangen efter et på forhånd aftalt skema
Ubrugte lektioner kan overdrages til anden person til brug på samme kursusadresse eller i
Danskbureauets lokaler og inden for de på forhånd aftalte tidsrum
Skemalagt undervisning efter et fast skema kan ikke aflyses efter betaling og/eller kursusstart
Der tildeles en fast sprogkonsulent. Kun i tilfælde af sygdom e.l. stilles en vikar.

Åbne hold
• Et åbent hold kræver et vist antal tilmeldte kursusdeltagere for at blive oprettet. Ved færre deltagere
end det for holdet angivne, vil holdet blive oprettet og undervisningen afholdt med kortere mødegange.
Kan et hold mod forventning ikke oprettes, forbeholder Danskbureauet sig ret til at aflyse kurset, senest
en uge før kursusstart. Det fremgår af hjemmesiden, hvor mange deltagere der er plads til på de enkelte
hold, og med hvilket antal kursister et kursus gennemføres med færre lektioner.
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