
Betalingsbetingelser 2022-08-12

Roskilde Festival Højskole Basgangen 20 4000 Roskilde CVR nr. 3894 8210

1. Leveringsbetingelser
Kursisten modtager undervisning, ekskursioner mv. som angivet i kursusprogrammet.
Roskilde Festival Højskole forbeholder sig retten til ændringer i program, skema og
kursusudbud. Eventuelle ændringer kan skyldes konjunkturændringer, sygdom eller
almindelige force majeure. Højskolen forpligter sig til at finde ækvivalente aktiviteter som
erstatning.

2. Tilmelding
Tilmelding foregår enten via Roskilde Festival Højskoles hjemmeside (www.rofh.dk), via
afsendelse af tilmeldingsformular i trykt form eller ved telefonisk henvendelse.Tilmeldingen
betegnes som bindende, hvorpå kursisten modtager endelig og skriftlig bekræftelse enten pr.
post eller e-mail.

3. Priser
Priser og betalingsbetingelser er oplyst sammen med beskrivelsen af hvert enkelt kursus på
skolens hjemmeside. Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK).

4. Betaling
Kursisten betaler forud for optagelse første rate ud af tre, inkl. tilmeldingsgebyr på i alt
7.500,- DKK, og modtager herefter endelig bekræftelse på optagelse. Anden rate bliver
opkrævet ca. 3 måneder før kursusstart og sidste rate ca. 1 måned før kursusstart.
Kursusprisen kan efter aftale med skolens administration opdeles i yderligere rater.
• Der kan betales med bankoverførsel.
• Instruktioner til betaling af kurset fremgår af bekræftelsesmailen.
• Hvis kursusprisen ikke betales rettidigt, kontakter Roskilde Festival Højskole kursisten
enten pr. e-mail eller telefonisk med påmindelse om betaling.

4.1. Ved framelding
• Ved framelding af lange kurser tilbageholder Roskilde Festival Højskole hele første rate på
7.500,- DKK.
• Ved framelding af et kursus uden gyldig grund og senere end en måned før kursusstart,
opkræves de første fire ugers betaling for kurset.
• Ved afbrudt ophold uden gyldig grund betales for påbegyndt uge plus 4 uger.

5. Fortrydelsesret
Den almindelige lov på 14 dages fortrydelsesret på varer og tjenesteydelser, som er købt på
nettet, er ikke gældende for højskolekurser. Fortryder du din tilmelding, annulleres din
tilmelding, hvorefter vores normale tilbagebetalingsregler for indbetalte beløb træder i kraft.


