Foreningen Lyø ølejr

Byvejen 19
5874 Hesselager
Tlf. 40862933
Mads.peter.jensen@get2net.dk

Købsbetingelser
Ved køb af billetter til Lyø lejren acceptere du de nedenfor nævnet betingelse.
Endvidere accepterer du at blive medlem af foreningen Lyø Ø-lejr.
Dette medlemsskab medfører ikke økonomisk ansvar for foreningen udover billettens
værdi.
Foreningens vedtægter

Levering af billetter
Billetter leveres kun på mail. Billetter leveres umiddelbart efter betaling er gennemført.
Billetterne fremsendes sammen med en faktura på købet.

Regler for tilbagebetaling
Tilbagebetaling ved køb af billetter på lejren
Billetter købt på lejren, refunderes ikke, evt. kan din rejseforsikring godtgøres dine tab.
Der ydes ikke 24 måneders reklamationsret.
Tilbagebetaling ved Køb af billetter på nettet
Afbud
Hvis du alligevel ikke kan deltage i ugen og må melde afbud, kan dette ske indtil 30
dage, før din uge starter. Du skal ringe til vores kontaktperson og melde afbud og
derefter sende dine billetter til vores adresse. Vi refunderer så beløbet minus 50 kr.
pr. billet, men du kan ikke forvente at modtage pengene før efter sæsonen
Overdragelse af billetter købt på nettet
Billetter er personlige
Dog kan billetter overdrages til en anden person 30 dage inden lejr start.
Regnskabsføreren skal have skriftlig besked om, hvilken person billetten er
overdraget til. Skriv til www.olejrlyo@gmail.com
Ændring
Du kan ikke ændre ugetilmelding over internettet. Ændring til en anden uge
betragtes som afbud og ny tilmelding

Sygdom
Bliver du syg, og ikke kan deltage på lejren, kan du få deltager gebyret refunderet
indtil 30 dage inden lejr start, i alle andre tilfælde skal du kontakte dit
forsikringsselskab ang. rejseforsikring.
Aflysning
Hvis en uge aflyses, vil du få billetten refunderet med hele beløbet
Andet
I andre tilfælde tager Foreningen Lyø ø-lejr stilling til eventuel tilbagebetaling efter
sæsonen

Andre Vilkår og betingelser
lyotickets.mpjsoft.dk er leveret af Foreningen Lyø ølejr CVR 38643770. Information og
billeder på netsiden er ejet af foreningen og må ikke kopieres uden tilladelse.
Totalprisen inkluderer alle afgifter som moms osv.
Betaling sker ved den valgte betalingsform. Betalingsmåden er leveret af Bambora
sammen med partnere.
Kortbetaling er accepteret af Visa, MasterCard og Maestro. Fakturering af dit
kreditkortet bliver gjort direkte.
Betaling med Mobilepay gjort gennem mobilnummer bliver verificeret af Mobilepay.
Der er ikke fragt omkostninger inkluderet i billetten.
Vi leverer billetterne via email
Som kunde har du ret til af ophæve købet inden 14 dage, efter at du har modtaget
billetterne.
Hvis du bruger din ret til at ophæve købet, vil vi tilbagebetale hele beløbet så snart som
mulig, og senest inden 30 dage fra den datoen du har modtaget billetterne. Du må
betale du skal betale 50,-kr. I gebyr for at ophæve købet
I forbindelse med bestillingen, acceptere du at vi lagre og bruger din informationen din.
Vi gør dette for å opfylde vore forpligtelser overfor dig. Vi dokumenterer også al
kommunikation vi har med dig via e-post. Vi vil ikke afsløre din personlige information til
tredjepart. Under Privacy Act, har du mulighed for, en gang i året at se hvilken
information, vi har lagret om dig. Vi forbeholder os retten til at bruge e-post til at sende
markedsføring og nyhedsbreve og indkaldelse til møder i foreningen.

Force majeure, krig, omfattende arbejdskonflikt, blokade, brand, miljøkatastrofe,
alvorlig infektion eller anden udefra kommende hændelser, som er udenfor foreningens
kontrol, og som forhindre afholdelsen af de solgte arrangementerne. Vi du som køber
blive vareskoet så snart som muligt.
Efter at kunden har udført sit køb, har Foreningen ikke ret til at ændre vilkårene for det
aktuelle køb, med mindre andet er aftalt.
Klager kan fremsendes til bestyrelsen for Foreningen Lyø ølejr.
Dansk lov gælder for alle køb gjort under disse vilkår. Tvister om køb under disse vilkår
skal behandles af danske domstole.

