
Betingelser 
   

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website 
www.jagtakademiet.dk. 

Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S 

Selskabsform:  I/S 

CVR-nummer: 32 63 73 29 

Adresse : Klintevej 23, 4654 Fakse Ladeplads 

Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk  

Officiel web-adresse: www.jagtakademiet.dk 

  

Betaling  

På jagtakademiet.dk kan du betale med følgende betalingsmidler: 
Bankoverførsel eller mobilpay 

Der kan dog ved særlige arrangementer betales på anden måde, 
ved aftale med Jagtakademiet. 

Fortrydelsesret 

Forudbetalingen refunderes ikke, men restbeløbet kan ved særlige 
tilfælde indtil 14 dage før kursusstart tilbagebetales fuldt. 

Ved særlige tilfælde forstås dokumenteret sygdom, personlige 
kriser, dødsfald etc. 

Ved færre end 10 tilmeldte deltagere, vil holdene først forsøgt 



sammenlagt, herefter eventuelt aflyst. Ved aflysning vil den fulde 
indbetaling (inkl. forudbetaling) blive givet retur. 

Indbetaling (ekskl. forudbetaling) kan efter særlig aftale overføres 
til et senere kursus af samme type. Jagtakademiet kan altid 
kontaktes ved særlige situationer. 

  

Holdtilmelding. 
Når man tilmelder sig et hold, kan der ikke gives garanti for, 
hvilken instruktør der underviser det pågældende kursus idet vi 
forbeholder os ret til at ændre på, hvem der underviser hvornår. 
Det kan være nødvendigt at ændre instruktørernes skema i skolen 
alt efter instruktørernes privatliv. 
 

Personoplysninger 
  
Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske 
data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke 
indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om 
denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, 
er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer"). De 
servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert 
bag en firewall.  
De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver 
udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos 
Jagtakademiet. Som kursist Jagtakademiet har du altid mulighed 
for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold 
til reglerne i Persondataloven. Personoplysningerne opbevares i 5 
år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede 
personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på 
noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i 
øvrigt kræves af offentlige myndigheder. 



   

Nyhedsbreve  

Nyhedsbreve sendes via e-mail til den e-mailadresse du har valgt. 
Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbreve igen ved benytte 
svarmuligheden i et udsendt nyhedsbrev eller ved at skrive til 
Jagtakademiet. 

  

Tekniske krav til kundens computerudstyr 

Det forsøges at optimere teknikken på websitet, således at det 
fungerer i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, 
Netscape, Mozilla, Opera, Chrome, Safari, Firefox) og 
operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux). 

 Priser 

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inklusiv moms. 

 
Jagtakademiet betaler for gebyrer vedr. transaktioner på 
hjemmesiden. Kunden afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til 
egen kortudsteder. 

Ændring af priser og handelsbetingelser 

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af 
hjemmesiden www.jagtakademiet.dk 

  
 
 
 



Forbehold  
 
Jagtakademiet tager forbehold for tryk- og prisfejl, på både 
hjemmeside samt tilsendte pdf fil. 

Jagtakademiet er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende 
adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller 
internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som 
computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller 
andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol. 

 Ansvarsfraskrivelse 

Jagtakademiet.dk og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde 
gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af 
www.jagtakademiet.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i 
intet tilfælde for, 

- at et kursus ikke opfylder brugerens forventninger og behov. - at 
www.jagtakademiet.dk og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af 
enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, 
opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det 
angivne formål. 

Jagtakademiet og dets indholdsleverandører er således ikke 
erstatningsansvarlige for direkte tab, følgeskader, herunder 
driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens 
aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved 
en annoncetekst eller billede. Brugere, som ikke kan acceptere det 
anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Jagtakademiets 
ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands 
hjemmeside er uden ansvar for Jagtakademiet. Jagtakademiet har 
etableret forsikringsdækninger, som dækker eventuelle skade som 
sker i forbindelse med undervisningen. 



Klager og reklamationer 

Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:  

Jagtakademiet I/S 
Klintevej 23 
4654 Fakse Ladeplads 

 

www.jagtakademiet.dk/JAkontakt.php	


