Handelsbetingelser
Forum 100%
Lumbyvej 19D
5000 Odense C
CVR: 34 64 96 34

Priser
Alle priser angives i danske kroner og eventuel moms vil fremgå af prisen.
Betaling
Hos Forum 100% kan du tilmelde dig forskellige arrangementer og betale for din tilmelding efter modtagelse
af faktura. Enten via elektronisk faktura (EAN-nr.) eller via e-mail faktura.
Bemærk, det er ikke muligt at betale med betalingskort.
Bekræftelse
Når vi har modtaget og behandlet din tilmelding, vil du modtage en bekræftelse på e-mail.
Afmeldingspolitik og No-Show-Fee (gebyr)
Meld venligst afbud til kursusarrangør e.l. hvis du alligevel ikke kan deltage. Kontaktinformationer kan
findes i programmet og/eller indbydelsen til arrangementet. Alternativt kan man kontakte Sekretariatsleder
Jørgen Lørvig på JLJ@forum100.dk.
Alle tilmeldinger er bindende og ved afmelding til et arrangement faktureres fuldt deltagergebyr, uagtet at
afmeldingen kommer før seneste tilmeldingsfrist. Ligeledes sker der ingen refusion af allerede gennemførte
betalinger.
Afmeldingsfristerne gælder også arrangementer til 0 kr. i deltagergebyr. Sker afmelding mindre end 3
arbejdsdage før arrangementets afholdelse, og/eller en deltager udebliver fra deltagelse, pålægger Forum
100% et No-Show-Fee på 400 kr. No-Show-Fee dækker vores afholdte omkostninger til forplejning,
lokaleleje, administration, etc.

Overdragelse af billet
Det er muligt for tilmeldte deltagere at overdrage tilmeldingen til et arrangement til en kollega, når den
tilmeldte deltager selv er forhindret i at møde op. Overdragelse kan ske enten via mail til cb@forum100.dk
eller på telefon 65 47 21 90. Alternativt kan man meddele det til kursusholder på selve dagen. Det er kun
muligt at overdrage betalingsansvaret efter fakturering af arrangementet mod et administrationsgebyr på kr.
400.
Forbehold
Forum 100% forbeholder sig retten til at ændre i programmet eller aflyse arrangementet. Ved aflysning
refunderes en eventuel deltagerbetaling.
Brug af billeder på hjemmeside, sociale medier, markedsføringsmateriale o.l.
Forum 100% forbeholder sig retten til at tage billeder til vores arrangementer. Disse billeder kan blive brugt i
forskellige sammenhænge, f.eks. på foreningens hjemmeside, sociale medier, programmer og andet
markedsføringsmateriale.
Formålet med de offentliggjorte billeder, vil altid være at vise situationen eller aktiviteten. Forum 100%
bruger ikke deciderede portrætbilleder uden samtykke.
I kan til hver en tid kontakte Forum 100%, hvis I har indsigelser mod de anvendte billeder.
Videregivelse af oplysninger
I forbindelse med afholdelse af arrangementer kan foreningen sende deltagerlister ud til de tilmeldte på
arrangementet samt til eventuelle oplægsholdere. Deltagerlisten kan indeholde navn, ansættelsessted,
stillingsbetegnelse og e-mailadresse.
Spørgsmål og kontakt
Ovenstående handelsbetingelser kan til en hver tid findes på Forum 100% hjemmeside www.Forum100.dk.
Har du spørgsmål vedr. tilmeldingen, kan du kontakte os på tlf. 65 47 21 90 eller via mail til
cb@forum100.dk.

