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Handelsbetingelser 

Kirkemusikskolernes kurser og undervisningsforløb sælges af  

Folkekirkens IT                                                                                                                                                     

Rådhusstræde 2 

1466 København K  

cvr: 2720 6808 

Kurserne / undervisningsforløbene udbydes af de tre kirkemusikskoler, som anses som de ansvarlige 

arrangører:  

Løgumkloster Kirkemusikskole 

Vestergade 9-13 

6240 Løgumkloster 

Tlf. 7474 4070 

CVR-nr: 68187028 

http://www.kirkemusikskole.dk/kirkemusikskolerne-i-danmark/loegumkloster-kirkemusikskole/kontakt 

 

Sjællands Kirkemusikskole 

Allehelgensgade 8 

4000 Roskilde 

Tlf. 4632 0308 

CVR-nr: 30420861 

http://www.kirkemusikskole.dk/kirkemusikskolerne-i-danmark/sjaellands-kirkemusikskole/kontakt 

 

Vestervig Kirkemusikskole 

Skindbjerg Høje 1 

7770 Vestervig 

Tlf. 9794 1685 

CVR-nr: 63239011 

http://www.kirkemusikskole.dk/kirkemusikskolerne-i-danmark/vestervig-kirkemusikskole/kontakt 

 

Handelsbetingelserne er formuleret i henhold til E-handelsloven §7 og forbrugeraftalelovens §11 og gælder 

for den enkelte tilmelding/betaling.  

 

Optagelsesprøve 

Tilmelding 

Ved at klikke på ANSØG knappen på skolernes hjemmeside indgår du en bindende aftale om deltagelse i en 

optagelsesprøve. 

http://www.kirkemusikskole.dk/kirkemusikskolerne-i-danmark/loegumkloster-kirkemusikskole/kontakt
http://www.kirkemusikskole.dk/kirkemusikskolerne-i-danmark/sjaellands-kirkemusikskole/kontakt
http://www.kirkemusikskole.dk/kirkemusikskolerne-i-danmark/vestervig-kirkemusikskole/kontakt
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Information om din deltagelse fremgår af skolens hjemmeside og du får yderligere mails fra den skole du 

søger optagelse på. 

 

Fortrydelsesret/tilbagebetaling 

Du har ret til at fortryde købsaftale uden begrundelse inden for 14 dage efter forbrugeraftalelovens § 19, 

hvorefter fortrydelsesretten udløber.  

De 14 dage regnes som udgangspunkt fra den dag, du har klikket ANSØG. 

For at udøve fortrydelsesretten skal du i en utvetydig erklæring meddele din beslutning om at fortryde via 

e-mail til den skole, hvortil tilmelding har fundet sted. 

Fortryder du din tilmelding inden fortrydelsesfristens udløb, vil det indbetalte beløb blive refunderet til dig 

inden for 30 dage fra modtagelse af din e-mail. 

 

Framelding efter fortrydelsesfristens udløb 

Efter udløb af fortrydelsesfristen kan du afmelde din deltagelse via e-mail til den skole, hvortil tilmelding 

har fundet sted. 

Følgende betingelser er gældende  

Melder du fra til optagelsesprøven efter d. 15. marts, tilbagebetales det indbetalte beløb ikke. 

 

 

Undervisning/studium 

Tilmelding 

Hvis du bliver tilbudt en studieplads efter optagelsesprøven, får du tilsendt en mail, hvori du bliver bedt om 

at acceptere studiepladsen.  

Hvis du efterfølgende fortryder din accept af studieplads, skal du meddele din beslutning om at fortryde 

denne aftale i en utvetydig erklæring via e-mail til den skole, hvortil tilmelding har fundet sted. 

 

Undervisningsforløb/Studium efter tilsagn om optagelse er givet 

Hvis du melder fra inden skoleårets første undervisningsdag, tilbagebetales administrationsbidraget, dog 

fratrukket 500 kr. i skemalægningsbidrag. Er der samtidig tale om undervisningsbidrag, tilbagebetales 

dette. Administrationsbidraget udgør på basisforløb og eksamenslinjer 3400 kr., medens det for 

eksamensfri undervisning og efteruddannelse i solofag udgør 1100 kr., eller ved halve forløb 550 kr. 
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Hvis du melder fra efter skoleårets første undervisningsdag, men inden d. 31. august, tilbagebetales 

halvdelen af det indbetalte administrationsbidrag. Er der samtidig tale om undervisningsbidrag, 

tilbagebetales dette med fradrag af skolens faktiske udgifter. 

 

 Hvis du melder fra efter 31. august, sker der ikke tilbagebetaling. 

 

 

Kursus/arrangement 

Tilmelding 

Information om deltagerbekræftelse samt om evt. aflysninger vil fremgå af skolens hjemmeside. 

 

Fortrydelsesret/tilbagebetaling 

Du har ret til at fortryde købsaftale uden begrundelse inden for 14 dage efter forbrugeraftalelovens § 19, 

hvorefter fortrydelsesretten udløber.  

De 14 dage regnes som udgangspunkt fra den dag, du har klikket ANSØG. 

For at udøve fortrydelsesretten skal du i en utvetydig erklæring meddele din beslutning om at fortryde via 

e-mail til den skole, hvortil tilmelding har fundet sted. Da vil det indbetalte beløb blive refunderet til dig 

inden for 30 dage fra modtagelse af din e-mail. 

Framelding efter fortrydelsesfristens udløb 

Efter udløb af fortrydelsesfristen kan du afmelde din deltagelse via e-mail til den skole, hvortil tilmelding 

har fundet sted, og der vil ske en tilbagebetaling, såfremt tilmeldingsfristen ikke er overskredet. 

Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes 

 

OBS: Framelding på grund af sygdom 

Hvis du melder fra inden 1. kursusgang pga. sygdom, kan halvdelen af kursusprisen tilbagebetales mod 

fremsendelse af lægeerklæring. 

 

Særligt vedr. ”last minute tilmeldinger”  

Kurser/arrangementer 

Hvis du tilmelder dig et kursus/ arrangement på et tidspunkt, hvor der er mindre end 14 dage til sidste 

tilmeldingsfrist, fraskriver du dig samtidigt muligheden for at udnytte fortrydelsesretten ud over datoen for 

sidste tilmelding. 

Optagelsesprøve 

Hvis du tilmelder dig optagelsesprøven på et tidspunkt, hvor der er mindre end 14 dage til fristen for at 

framelde, fraskriver du dig samtidigt muligheden for at udnytte fortrydelsesretten ud over datoen for sidste 

framelding. 

 


