Handelsbetingelser i Netwerk
Generelt om køb
Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når
Netwerk har registreret og modtaget betaling.

Køb af abonnement
Et abonnement giver skolen ret til:
 At anvende de undervisningsmaterialer og metoder, der ligger på www.projektnetwerk.dk i det år,
der betales for. Et gymnasialt abonnement gælder fra august til juni, mens et EUD abonnement
gælder fra januar til december.
 At sparre med Ventilen løbende enten pr telefon eller mail.
 At tilmelde undervisere til de åbne seminarer, der udbydes.
 At deltage på opfølgningsseminarer.
Abonnementet faktureres forud i henholdsvis juni og december.
Bemærk, at der ikke er fortrydelsesret på abonnementet.

Brug af materiale
Deltagelse på Netwerks heldagsseminar giver ret til at anvende Netwerks metoder og materialer.
Undervisningsmaterialerne og metoderne må kun anvendes af lærere, der har deltaget på Netwerks
heldagsseminar i de år, der er betalt abonnement. Ved ophør af abonnementet ophører retten til at bruge
materialet og lærernes login til hjemmesiden lukkes.
Lærere, der har deltaget på Netwerks heldagsseminar, får tilsendt et login til www.projektnetwerk.dk
umiddelbart før seminaret. Dette login er privat, og må ikke anvendes af andre lærere. Deltager læreren
ikke på et fuldt seminar lukkes deres login, og de har ikke ret til at bruge Netwerks materialer.

Køb af pladser på Netwerks heldagsseminar
Booking af en plads på Netwerks heldagsseminar giver ret til deltagelse på seminar. En booking kan
fortrydes frem til 14 dage før datoen for seminaret, derefter er den bindende og der faktureres for
pladsen. Bliver en lærer forhindret er der mulighed for at sende en kollega i stedet. Hvis det er tilfældet,
kan vedkommende deltage uden yderligere beregning.
Der faktureres for deltagelse senest to måneder efter, at seminaret er afholdt.
Skolen er selv ansvarlig for at Netwerk får navne og mailadresser på de lærere, der skal deltage på
seminar og have adgang til undervisningsmaterialet. Disse sendes til netwerk@ventilen.dk.
Netwerk forbeholder sig ret til at aflyse et seminar. Dette kan se ved:



Færre end 7 tilmeldte deltagere
Sygdom hos seminarunderviseren

Der faktureres naturligvis ikke for pladser på et aflyst seminar. Vi forsøger altid at finde en alternativ dato
for et aflyst seminar.
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