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Handelsbetingelser for øvelokaler – Juhl-Sørensen A/S
Handelsbetingelser for Juhl-Sørensen (piano.dk) for privatkunder og firmaer, herunder institutioner.
Piano.dk er ejet af:
Juhl-Sørensen A/S
Muslingevej 40
8250 Egå
Danmark
CVR. NR.: 10859573
E-mail: info@piano.dk
Telefon: +45 70131744
1. Køb på piano.dk
Du skal være fyldt 18 år for at handle hos os. Er du under 18 år, skal du have samtykke fra en forælder eller
værge.
2. Priser
Øvelokaler er ikke omfattet af moms. Alle priser vises i Danske Kroner DKK. Der kan betales med VISA
(Dankort) og Mastercard.

Køb foregår gennem et sikkert system med ePay (Bambora).
3. Salg generelt
Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris. Afhentningsvarer faktureres til
den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE, hverken ved prisfald eller stigning.
4. Afbestilling
Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet booking, skal dette ske minimum 3 timer før
bookingen starter. Dette sker online ved at logge ind hvor bookingen blev foretaget. Er pengene allerede
hævet og du afbestiller, kan man enten få erstatningstimer eller pengene retur. Aflyser man mindre end tre
før, kan betaling ikke refunderes.
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5. Bekræftelse
Efter booking og betaling modtager du en bekræftelse per mail hvori dine bookingoplysninger står. Det
er dit eget ansvar at overholde din booking, og sørge for at du er bekendt med adgang til bookede
lokaler.
6. Lejers ansvar
•
•
•
•
•
•
•
•

Lejeren har ansvar for at der betales for de bookede lokaler ved bookningen!
Lejeren har ansvar for at efterlade lokalet i ordentlig og ryddelig stand.
Lejeren har ansvar for, at deres elever færdes stille på gange og i foyer,
Lejeren har ansvar for at affald ikke henkastes, men at skraldespande benyttes.
Der må ikke stilles drikkevarer på instrumenterne.
Vinduer bedes holdt lukket, mens der spilles, af hensyn til naboerne.
Lejeren har ansvar for at døre og vinduer er lukkede når lokalet forlades.
Lejeren har ansvar for at nøgle til lokale 3 afleveres i nøgleboks efter brug, hvis nøgle er benyttet
fra boks.

Indgangsdørene fra Brofogedvej og fra Blytækkervej åbnes med en kode, som bliver sendt på mail sammen
med betalingskvittering. Læreren tager selv ansvar for at videregive koden til sine elever.

7. Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Juhl-Sørensens behandling af personoplysninger kan du
henvende dig skriftligt til:
Juhl-Sørensen A/S
Muslingevej 40
8250 Egå
info@piano.dk
Tlf: 70131744
CVR 10859573
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