Generelle betingelser for deltakelse på Miele arrangementer
1. Generelt
Disse betingelsene regulerer kontraktsforholdet mellom Miele AS og den som bestiller deltakelse på et Miele
arrangement (heretter kalt «Deltakeren»). I tillegg til disse generelle betingelsene utgjøres kontraktsforholdet av
beskrivelsen av arrangementet på Miele sin hjemmeside, samt eventuelle opplysninger som fremgår av
påmeldingsprosedyren. Eventuelle avvik eller forbehold fra Deltakerens side gjelder kun dersom disse er skriftlig
bekreftet av Miele. De generelle betingelsene i nettbutikken til Miele gjelder ikke for Miele arrangementer.
2. Kontraktsinngåelse
Presentasjonen av et Miele arrangement på hjemmesiden er ikke å anse som et bindende tilbud fra Miele.
Påmelding via hjemmesiden anses som et tilbud om deltakelse fra Deltakeren til Miele. Miele mottar
påmeldingen med forbehold bl.a. om at det er plasser tilgjengelig, og sender snarest en mottakskvittering per
epost. Kvitteringen er kun en bekreftelse om mottak, ikke en endelig aksept. Kontraktsinngåelse finner først sted
når Miele uttrykkelig har bekreftet deltakelsen i form av en ordrebekreftelse per epost til Deltakeren (normalt innen
to arbeidsdager).

3. Deltakeravgift og betaling
Deltakeravgiften fremgår av hjemmesiden, og er alltid inklusive mva. Betaling skjer per faktura. Fakturaen kan
være inkludert med ordrebekreftelsen eller sendes separat. Betaling skal være mottatt innen 10 dager fra
fakturadato, og under enhver omstendighet før avviking av arrangementet.

4. Avbestilling og kanselleringer
Deltakeren kan avbestille uten kostnad inntil 10 kalenderdager før datoen for arrangementet. Avbestilling sendes
per epost til Miele AS. Ved senere avbestilling påløper hele deltakeravgiften, også i tilfelle sykdom. Skulle Miele
bli nødt til å kansellere arrangementet grunnet liten deltakelse eller andre forhold, vil deltakeren få valget mellom
et alternativt arrangement eller uavkortet tilbakebetaling av deltakeravgiften.

5. Ansvar
Deltakelse på arrangementet skjer på eget ansvar, og for øvrig innenfor gjeldende lover og forskrifter.
Deltakeren er selv ansvarlig for eventuelle skader han eller hun måtte forårsake på materiell eller annen person.

6. Hygiene osv.
Miele forbeholder seg retten til å bortvise deltakere hvis helsetilstand er i konflikt med almene hygienekrav. Dette
gjelder spesielt i forbindelse med matarrangementer, og da blant annet for deltakere med snue, hoste, feber,
åpne sår osv. Det samme vil for øvrig gjelde for berusede personer.

