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Handelsbetingelser  
 
I henhold til aftale om internethandel er der 14 dages fortrydelsesret at regne fra købsdato. 

Fristen regnes som fra den dag, du har indgået aftalen, dvs. når du tilmelder dig. 

 

Aqua-baby har desuden en prøvetid på 2 gange babysvømning, fra første tilmeldte undervisningsdag. 

Dvs. at fortrydelsesretten gælder de første 2 gange efter holdstart.  

Umiddelbart efter 1 eller 2 uges undervisning, kan tilmeldingen fortrydes og der betales kun for 

undervisningen indtil, tilmeldingen fortrydes. 

For meget indbetalt, vil blive refunderet.  

 

Efter 2 uge og 1 dag er man tilmeldt alle uger i perioden, uanset om de er betalt på forhånd eller ej. 

Frameldingen skal ske skriftligt via mail. Senest 24 timer efter sidste undervisning. 

Frameldingen før holdstart skal være senest 7 dage før start. Ellers betales for første undervisningsdag. 

Hvis opstart er efter sæsonstart regnes, fra første tilmeldte undervisningsdag. 

Hvis man fortryder sin tilmelding, og vil afmeldes, kontaktes Aqua-baby hurtigst muligt, med besked herom. 

Ved sygdom eller andet fravær gives der ikke reduktion i prisen. 

 

Desuden forbeholder Aqua-baby sig ret til at ændre, aflyse eller flytte hold. Vi vil i den forbindelse tilbyde 

alternative hold eller refusion af det indbetalte. 

 

Aqua-baby kan ikke holdes ansvarlig for aflysninger af enkelte undervisningslektioner som skyldes ude fra 

kommende hændelser. Men der vil altid enten findes en erstatningstid, eller der vil blive refunderet penge for 

manglende undervisning 

 

Aqua-baby tager løbende billeder i undervisningen. Nogle billeder vil blive brugt på www.aqua-baby.dk eller 

Aqua-babys Facebookside, i forbindelse med PR for Aqua-baby.  

Billeder overgives aldrig til personer udenfor Aqua-baby.dk. Billederne vil dog kunne sendes til alle tilmeldt 

holdet, billederne tages. 

Der vil ikke blive taget billeder af personer uden tøj, i pinlige situationer eller billeder der kan opfattes 

krænkende/ydmygende. Der vil aldrig blive skrevet navne på eller ved billederne. Ønsker du ikke billeder af 

dig og dit barn bruges på Aqua-baby. Meddeles det til instruktøren eller fotografen. 

Aqua-baby.dk opbevare, de personlige data der gives ved tilmelding. Enhver kan få slettet personlige data 

fra Aqua-baby.dk, ved henvendelse til Aqua-baby.dk 

 

Når man har tilmeldt på et hold modtager man umiddelbart efter, en kvittering, sendt til den opgivne email-

adresse, med oplysninger om det indtastede - tjek for god ordens skyld at oplysningerne er korrekte og 

at tilmeldingen stemmer overens med det ønskede. 

Modtages mailen ikke må du kontakte os igen. Det sker at de mails vi sender, ikke når frem. 

Babysvømning og anden aktivitet, er på eget ansvar. 

Svømmehallen ordensregler og retningslinjer skal følges og accepteres. 

http://www.aqua-baby.dk/

