
Handelsbetingelser 
 
Vestjyllands Højskole 
CVR nr. 68691451 
Skraldhedevej 8, Velling 
6950 Ringkøbing 
Tlf. 96753777 
E-mail: kontor@vestjyllandshojskole.dk 
 
--- Betalingsbetingelser og bekræftelse af tilmelding 
 
Efter tilmelding/betaling af tilmeldingsgebyr fremsender vi en mail med bekræftelse, såfremt du har oplyst 
din mailadresse i forbindelse med din kursustilmelding. Efter op til 7 hverdage fremsendes 
betalingsopgørelse med indbetalingsoplysninger vedr. restbetaling. Vi fremsender ikke yderligere vedr. 
betaling. Hvis du optages på venteliste til et fuldt booket kursus eller hvis du har ønsket en 
værelseskategori, der er udsolgt, kontakter vi dig/jer, direkte og du har mulighed for at melde afbud og få 
tilmeldingsgebyret retur. 
 
--- Betaling og sikkerhed 
 
Under ophold på Vestjyllands Højskole er det muligt at betale med MobilePay samt følgende betalingskort: 
Dankort, Visa/Dankort, Mastercard, Euro/Mastercard og American Express. Bemærk at kortselskaberne kan 
opkræve et gebyr i forbindelse med brug af betalingskort. Ved anvendelse af kreditkort, skal du selv betale 
gebyret. Gebyret tillægges dit køb. 
 
--- Fortrydelse og afbud ved kurser med en varighed under 4 uger 
 
Ved framelding op til 4 uger før kursusstart refunderes det indbetalte beløb fratrukket kr. 2000,00 i 
administrationsgebyr, svarende til 1. rate/tilmeldingsgebyret.  
 
Herefter refunderes indbetalinger IKKE!  
 
Dette uanset grunden hertil (sygdom eller andet). Vi henstiller vores kursister til at afdække muligheden for 
afbestillingsforsikring via egen forsikring eller at tegne afbestillingsforsikring via anden aktør.  
 
Ligeledes forbeholder vi os retten til at aflyse, såfremt der er for få tilmeldte indtil 2 uger før kursusstart. 
I tilfælde af aflysning tilbagebetales den fulde kursuspris, dette er dog undtaget Force Majeure. 
 
--- Fortrydelse og afbud ved kurser med en varighed over 4 uger 
 
Ved tilmelding betales første rate af kursusbetalingen. Denne rate refunderes ikke ved senere framelding. 
Efter du er startet på skolen, er der løbende måned plus 4 ugers opsigelsesvarsel, hvor der stadig betales 
skolepenge. Dette gælder også, hvis du afbryder dit ophold pga. brud på skolens regler. 
 
--- Samtykke og accept af vilkår 
 
Hvis du har indsigelser til handelsbetingelserne, bedes du kontakte os inden du indbetaler tilmeldingsgebyr. 
 
Kontakt os 
 
Vestjyllands Højskole 
Skraldhedevej 8, Velling 
6950 Ringkøbing 
Tlf. 96753777 
E-mail: kontor@vestjyllandshojskole.dk 
 
Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies: 
https://www.vestjyllandshojskole.dk/privatlivspolitik 
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