Gjelder fra 29.04.2017
Jeg bekrefter å ha lest igjennom og godtar herved vilkårene for påmelding til kurs hos Bavian Nautic
AS. Jeg er klar over at min påmelding er bindende.
Om avtalen
Avtalen mellom Bavian Nautic AS org. nr: 913 872 665 (heretter kalt Bavian Nautic eller skole).
Påmeldingsbekreftelsen og disse vilkår utgjør til sammen avtalen mellom Bavian Nautic og bestiller.
Ved bestilling via vår webside (www.baviannautic.no) gjelder angrerettloven.
Bestilling av kurs
Kurset skal bestilles og betales av myndig person (over 18 år). Kursavgiften betales med kort enten
under bestilling eller før kursdagen der valget gjøres ved påmelding. Når kurs bestilles vises
ordrebekreftelsen på skjermen med den totale kostnaden for deltakelse på kurs, samt at den sendes til
bestiller automatisk. Det sendes også informasjon til den enkelte deltaker dersom epost er oppgitt.
Bestilles kurs med rabattert pris skal det fremlegges dokumentasjon om dette før kursslutt, med dette
menes fordelskort/ studentbevis i original eller pålogget «min side» på aktuelt mediehus. Manglende
fremvisning av bevis vil faktura på differansen til ordinær kursavgift sendes per e-post.
Eksamensavgift
Eksamensavgifter kommer utenom kursavgiften og reguleres av Sjøfartsdirektoratet for båtførerprøven
og Telenor Kystradio for SRC, og disse reguleres årlig.
For båtførerkurs skal hver enkelt registrere seg på www.båtførerregisteret.no før oppmøte på kurs.
Nytt kurs gratis
Skulle du være uheldig å stryke på båtførerprøven (eksamen) gir vi deg et båtførerkurs gratis. Dette
gjelder inntil tre måneder etter første forsøk på eksamen. Eksamensavgift må betales for nytt forsøk,
dette gjøres på www.båtførerregisteret.no.
Forberedende materiell
Bavian Nautic tilbyr en app som er tilgjengelig på Google Play og Appstore som lastes ned og hver
bruker registrerer seg for å starte pensum filmer og oppgaver.
Mangler
Dersom kjøper mener at kurspakker er mangelfull og avvikende i forhold til bestillingen må dette
varsles Bavian Nautic AS innen en uke etter bestillingen er gjennomført. Meldingen om dette skal være
skriftlig i form av e-post eller brev. Reklamasjon på varen er generelt to år.
Personlig
Bestilling av kurs er personlig. Slik at en bestilling gjelder for de deltakere som står oppført i
bestillingen, og det er ikke under noen omstendigheter tillatt å dele dette med noen som ikke har
gjennomført bestilling av kurs. Alt materiell du får tilgang til gjennom kurset er ikke tillatt å vise for
andre enn de påmeldte eller offentlig.
Leveranse
Kurspakken mottas på e-post kort tid etter bestilling av kurs, og kurset kan umiddelbart startes.
Kurset betales underveis i bestillingen eller i ettertid, men før kursstart. All kommunikasjon mellom
den enkelte deltaker og Bavian Nautic AS skjer via e-post.
Personvern
Alle personopplysninger som legges inn ved bestilling lagres hos oss. Dine personopplysninger gis ikke
videre til tredjepart.
Angrerett
Påmelding til kurs er alltid bindende når man bestiller kurs og bekrefter ordren. Opprettelse av bruker i
vår app og/eller ved mindre enn en uke til kurset starter faller angreretten bort. Når det er registrert
bruker eller det er mindre enn en uke til kursstart ansees kurset som påbegynt. Dersom deltaker
velger å angre bestillingen av kurset må angrerettskjema som er vedlagt i informasjon om bestillingen
fylles ut og sendes Bavian Nautic AS på e-post eller per post.

Endring av vilkår og betingelser
Bavian Nautic AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene uten nærmere varsel. Gjeldende vilkår
finnes til enhver tid på vår hjemmeside.
Kurs for bedrift / organisasjon
Kurs som arrangeres hos bedrifter, lag eller organisasjoner er påmelding bindende fra tidspunkt
bestillingen er utført. Deltakerlisten for kurs sendes til oss og er å betrakte som kontrakt med
kursavgift som avtalt. Bedrifter, lag eller organisasjoner kan benytte vårt markedsføringsmateriell til
annonsering av kurs etter avtale.
Kjøpers plikt
Kursdeltakeren plikter å betale kursavgift i samsvar med de priser og betalingsfrister som gjelder.
Kursavgift betales med kort til pris gitt i ordrebekreftelsen, og har deltaker krav på rabattert pris må
dette gjøres krav på før kursslutt. Ved registrering på vår online kursportal eller app er kurset
påbegynt. Til klasseroms kurs plikter deltakeren å møte presis og ikke i ruset tilstand, og Bavian
Nautic AS forbeholder seg retten til å kunne avvise deltakere som beskrevet over uten refusjon av
kursavgift.
Selgers plikt
Selger plikter å levere kurspakken som opplyst i bestilling. Dersom kurspakken uteblir eller den blir for
sent levert kan kjøper kreve avslag eller heve avtalen. Kurspakkene skal til enhver tid være i henhold
til gjeldende læreplaner.
Selgers rettigheter
Dersom kjøperen av kurspakken ikke betaler eller oppfyller andre plikter iht. avtalen kan selger holde
tilbake kurspakken.
Klasseromskurs
Før kurset skal hver enkelt deltaker laste ned vår app. Registrering i app’en er påkrevd når deltaker
møter på kurs da denne brukes i undervisningen. Meldes det på flere i samme bestilling er det
bestillers ansvar at informasjonen mottas av alle deltakere.
Kurset foregår i klasserom med begrenset plass, og vi tar forbehold om ledig plass. Kurset kan flyttes
til annet lokale dersom det er behov. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall påmeldte til kurs beholder
vi oss retten til å avlyse kurs. Dersom kurset må avbrytes på grunn av uforutsette, alvorlige forhold
som gjør videre kurs deltakelse urimelig tyngende eller umulig (personlig force majeure) betales bare
for tilbudt undervisning. Bavian Nautic er ikke ansvarlig for kursdeltakeren sin personlige eiendeler.
Sykdom
Det skal meldes fra om sykdom til Bavian Nautic på post@baviannautic.no senest en time etter
kursstart, og ikke vil full kursavgift uten rabatt faktureres. Ved sykdom skal legeerklæring fremlegges
senest en uke etter sykdomstilfellet inntraff og datert senest dagen etter kursstart. Bavian Nautic tilbyr
plass på nytt kurs innenfor seks måneder etter første påmelding, men retten til nytt kurs frafaller om
kursavgiften ikke er betalt før kursstart.
Avmelding
Avmelding fra kurs skal gjøres på min side, all annen avmelding vil avvises. Avmelding må gjøres for
hver deltaker. Det er ikke mulig å melde seg av kurs når det er mindre enn en uke til kurset starter.
Avmelding ved mindre enn en uke til kursstart eller dersom oppmøte uteblir belastes kursavgiften i sin
helhet.
Formkrav
Avmelding skal sendes skriftlig til Bavian Nautic AS i form av brev eller e-post. Brev sendes til: Bavian
Nautic AS, Kvernhusrenen 97, 5208 Os
Informasjonskapsler
Bavian Nautic AS benytter informasjonskapsler (cookies) som er små informasjons filer som ligger
igjen på din datamaskin etter du har besøkt nettsiden vår. Dette gjør vi for å øke brukeropplevelsen av
siden og til statistikk.

