Anmälan
musik och utbildning
Deltagarens namn:

Födelseår:

Förälder/kontaktperson:
Gatuadress:

Postnr och ort:

Telefon:

Mail:

- Jag/vi anmäler oss till musikkurs hos WAY TO PLAY.
Överenskommen tid:

Startdatum:

Bokningsvillkor:
• Om avtalad tid inte längre passar för antingen läraren eller deltagaren, försöker vi i första hand
komma överens om ny tid.
• Om ledaren behöver flytta tiden, men ingen alternativ tid hittas som passar för deltagaren, så
återbetalas ev. innestående lektioner.
• Om deltagaren behöver flytta tiden, men ingen annan tid finns som passar för ledaren, sker ingen
återbetalning.
• Om deltagaren hoppar av kurs i förtid, sker ingen återbetalning av avgift för innestående lektioner.
• Betalda lektioner gäller i ett år från senaste betalningsdatum.
Återbud:
Återbud måste lämnas senast kl 10.00 lektionsdagen, annars får deltagaren betala för den missade
lektionen. Vid återbud innan 10.00 eller när läraren ställer in, så tas lektionen igen vid senare tillfälle.
Betalning:
Betalning sker med kort eller faktura via WAY TO PLAY:s hemsida. Standardbetalning är 5 lektioner i
taget, om ej annat överenskommits muntligt eller nedan. Vid försenad betalning tillkommer 60:påminnelseavgift samt dröjsmålsränta (referensränta + 8%).
Hantering av personuppgifter:
Uppgifter som sparas hos WAY TO PLAY vid köp av lektioner är ovan ifyllda kontaktuppgifter samt
betalningshistorik. Mailadresserna används även för WAY TO PLAY:s egna info- och reklamutskick till
kunder. Dessa utskick kan avbeställas via länk i mailen. Inga adressuppgifter lämnas vidare till tredje
part, utöver det som behövs för betalningshantering (Braintree, iZettle eller Swish).
Vår kompletta Integritetspolicy hittar du på hemsidan - https://www.waytoplay.se/integritetspolicy/
Pris:
Enskild undervisning, 400 kr/45 min ink. moms
Gruppundervisning (2-4 st), 260 kr/45 min ink. moms
Annat pris _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datum och deltagarens (ev. förälders) underskrift:

Kursansvarigs underskrift:

___________________________

_______________________

WAY TO PLAY musik och utbildning

Telefon

Bankgiro

Organisationsnummer

Vattenledningsvägen 51

www.waytoplay.se

0733-60 77 97

437-1423

610508-9038

126 34 Hägersten

info@waytoplay.se

Godkänd för F-skatt

