Produktansvar og forsikringsforhold:
Frederiksbergmuseerne har som leverandør tegnet en produktansvarsforsikring til dækning af
ulykker/skader, som måtte falde under Frederiksbergmuseernes ansvar. Frederiksbergmuseerne er således
ikke ansvarlig for skader på deltagere, materiel, bygninger eller tredjemands person eller ejendom i øvrigt,
der ikke kan tilskrives Frederiksbergmuseernes forsømmelser.
Såfremt kunden ønsker en yderligere forsikring af medarbejdere involveret i kurset eksekveret af
Frederiksbergmuseerne opfordres kunden til at tegne særskilt forsikring herfor.

Betalingsbetingelser annullering eller ændring af aftalen:
Frederiksbergmuseerne kan ikke annullere aftalen, medmindre der sker misligholdelse fra aftalepartens
side.
Ændringer af aftalen sker efter konkrete drøftelser mellem parterne og efter fælles godkendelse heraf.

Bestillingsgebyr/depositum: 10 % af arrangementets pris dog minimum kr. 1.000,- ekskl. moms faktureres
efter reservationen ved brug af meddelt faktureringsinformation. Beløbet refunderes ikke ved eventuel
aflysning.

Det resterende beløb faktureres umiddelbart efter arrangementet og bedes indbetalt indenfor 8 dage.

Ved reduktion af meddelt deltagerantal senere end 7 dage inden arrangementet betales fuld pris i forhold
til aftalt endelige antal med mindre andet er aftalt.

Flytning af arrangementet kan ske indtil 30 dage før arrangementsdato uden beregning. Ved flytning
senere end 30 dage betales yderligere 40 % af arrangementets pris. Arrangementet skal afholdes indenfor
det pågældende kalenderår.

Afbestilling kan finde sted indtil 30 dage før arrangementet uden yderligere beregning. Det indbetalte
depositum på 10 % af arrangementets pris refunderes ikke.

Ved aflysning senere end 30 dage og før 3 dage inden arrangementsdato betales yderligere 40 % af aftalt
pris.
Ved aflysning senere end tre dage inden arrangementsdato betales det fulde beløb.

Force majeure:
Der henvises her til den almindelige opfattelse af force majeure, hvorefter Frederiksbergmuseerne ikke kan
holdes økonomisk ansvarlig for gennemførelse af arrangementet eller anden majeure, som hindrer eller i
væsentlig grad vanskeliggør arbejdsopgavernes udførelse.

Tvister:
Enhver uoverensstemmelse, der udspringer af denne kontrakt, herunder såvel gennemførelse af aftalen
som fortolkning af denne, skal søges gennem forhandling mellem parterne. I mangel af mindelig løsning
skal enhver tvist i forbindelse med nærværende kontrakt afgøres efter dansk ret med Sø og Handelsretten i
København som værneting.

Gyldighed:
Aftalen er gældende med skriftlig bekræftelse via mail eller pr. post fra kunden.

