Villkor och policyer vid anmälan till kurs hos STHLM DanceCrew AB
Uppdaterade senast 2019-05-09

Terminer och upplägg
På STHLM DanceCrew har vi varje termin två terminsstarter. En för de kurser (COMPcrew)
som dansar 16 veckor och en lite senare för de som dansar en ”vanlig” kurs (KIDZ, JUNIOR,
GRUWNUPcrew) i 12 veckor. En kursvecka sträcker sig alltid från måndag till och med
söndag om inget annat meddelas.
Anmälan
Om du dansar en kurs som är 16 veckor så måste du vara anmäld till den kursen INNAN
första tillfället. På våra 12-veckorskurser går det bra att prova första gången utan att du
anmält dig i förväg.
Fakturering och betalning
För 16-veckorskurser:
Får du din terminsavgift på en faktura som skickas till dig FÖRE kursstart.
Betalningstid för en faktura är 20 dagar, om du anmäler dig SENARE än 20 dagar före
kursstart blir din betalningstid automatiskt kortare då din avgift ska vara oss tillhanda före
kursstart. Önskar du delbetala din faktura så maila till sofia@sthlmdancecrew.se
För 12-veckorskurser:
Skickas en faktura till dig när du deltagit i kursen för andra gången, alltså under vår andra
kursvecka. Önskar du delbetala din faktura så maila till sofia@sthlmdancecrew.se
Tänk på att ange den mailadress i din anmälan som du vill att fakturan ska skickas till.
Hantering av personuppgifter
Vi på STHLM DanceCrew jobbar aktivt med att ordna vår hantering av personuppgifter efter
den nya GDPR-lagen och kommer att meddela alla våra kunder i ett separat utskick om hur
våra rutiner ser ut från och med Maj 2018. När du anmäler dig till en kurs på STHLM
DanceCrew samtycker du till att vi registrerar dina personuppgifter (namn, personnummer,
adress, mail samt telefon) i vår kunddatabas fram till dess att kursen är avslutad. Vi kommer
då inte att spara dina uppgifter om du inte så önskar inför nästa termin.
De uppgifter som du lämnar till oss är nödvändiga för att vi ska kunna hantera din anmälan
och fakturera din kursavgift. Vi kommer endast att använda dina uppgifter i detta
administrativa syfte och vi lämnar eller säljer aldrig ut dem till tredje part. Undantaget är
våra kanaler i sociala medier, läs nedan.
Om du önskar att vi inte längre spar dina uppgifter så meddela oss skriftligen via mail till
info@sthlmdancecrew.se
Ångerrätt
Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14
dagar från den dag du gjort ditt köp (din anmälan) till en kurs.
Om du använder din 14 dagars ångerrätt efter det att kursen har startat sker återbetalning
av avgiften för de kurstillfällen som återstår av terminen.

Sjukdom, skada eller annat förhinder
Undantag från de 14 dagarna som nämns ovan gäller vid långvarig sjukdom, flytt från ort ,
eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat
förutse. STHLM DanceCrew kan kräva läkarintyg eller liknande i dessa fall.
Avbokning och Återbetalning
Om du gör en avbokning av din kurs så upphör ditt avtal med STHLM DanceCrew att gälla.
Vi önskar ta emot alla avbokningar skriftligen via mail till info@sthlmdancecrew.se
Ihopslagning eller ändring av kurser
STHLM DanceCrew förbehåller sig rätten att flytta, ändra eller slå ihop kurser vid få antal
deltagare. Skulle denna ändring göra att du inte längre kan delta i kursen återbetalas din
avgift.
Bokning av kurs via tredje part
Om du bokat och betalt din kurs hos oss via tredje part så är det främst till dem du ska vända
dig om frågor kring din betalning. Frågor om danskurser hanteras direkt av oss.
Påminnelse om betalning
Måste vi påminna om betalning tillkommer en avgift på 50 kr
Publicering av fotografier, namn, rörlig bild o dyl.
STHLM DanceCrew kan komma att publicera fotografier och annan rörlig media från
vår utbildningsverksamhet på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Youtube och
dylikt. När du anmäler dig till en kurs på STHLM DanceCrew så samtycker du till sådan
publicering och skulle du i efterhand vilja att publiceringen tas bort behöver vi ett mail från
dig till info@sthlmdancecrew.se så snart som möjligt så ska vi såklart se till att inga
oönskade bilder förekommer.
Som kund hos oss kan ditt namn även komma att förekomma på vår hemsida eller i våra
sociala kanaler.
Godkännande av villkor
Genom att du anmäler dig till en kurs i vår verksamhet så godkänner du alla ovan villkor.
Tveka inte att höra av dig till oss på info@sthlmdancecrew.se om du undrar över något
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