
 

Vilkår for kontrakt mellom 
kursdeltaker og Norges 

Fagakademi Kompetanse AS 
(avdeling Imageakademiet) 

1. Forpliktende kontrakt  
Kontrakten er bindende fra kjøpstidspunktet. Grunnlag for 
kontrakten er Forbrukerkjøpsloven (for private betalere), 
Kjøpsloven (for annen betaler) og Angrerettloven. 

 

2. Betalingsforpliktelser  
Kursdeltaker skal betale kursavgift i samsvar med de betingelser 
som er anført i bestillingen (jfr. bestillingssiden).  

Kontrakten er personlig og kan ikke overdras til andre.  
 

3. Skolens ansvar  
Kursleverandør skal gjennomføre kurset i samsvar med de 
planer som på forhånd er forelagt deltaker. Skolen kan likevel 
foreta endringer dersom spesielle forhold tilsier det.  

Ved betaling av hele kursavgiften gis det tilgang til 
kursplattformen i 6 – seks – måneder fra kjøpstidspunktet.  

 

4. Kursdeltakers ansvar  
Kursdeltaker skal sette seg inn i og følge kursarrangørs 
retningslinjer slik disse til enhver tid fastsettes av kursarrangør. 
Kopiering og distribusjon av kursmateriell, videoer, programvare 
eller annen informasjon som tilhører kursarrangør, evt. noen 
kursarrangør har avtale med, må ikke forekomme uten at det på 
forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra kursarrangør.  

 

5. Oppsigelse av kursplass  
Kursdeltaker forplikter seg å meddele skriftlig (per e-post eller 
brev) eventuell oppsigelse av kursplass. Eventuelt kursavbrudd 
skal meddeles kursarrangør skriftlig, uansett grunn.  

 

5.1 Kursdeltakers avbrudd:  
a) Ved kursavbrudd vil kursdeltakere som anses å være 

forbrukere betale for påbegynt kurs. Melding om 
kursavbrudd må sendes skriftlig (per e-post eller brev).  

b) Kursarrangør vil ved dokumentert sykdom eller ved andre 
tungtveiende grunner etter skriftlig søknad kunne 
godkjenne midlertidig avbrekk i kurset. Slike forhold må 
dokumenteres. 

 
c) Dersom kurset avbrytes på grunn av uforutsette, alvorligere 

forhold som gjør videre gjennomføring urimelig tyngende 
eller umulig (personlig force majeure) betales kun for 
gjennomførte emner. Melding om slike forhold må sendes 
skriftlig til kursarrangør (per e-post eller brev) og må 
dokumenteres. 

 

5.2 Formkrav  
Dersom kursdeltaker avbryter kurset, skal dette skriftlig 
meddeles kursarrangørs administrasjon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.3 Bevisbyrde  
Kursdeltaker har bevisbyrden og må godgjøre årsaken til 
kursavbrudd for de tilfeller hvor kursdeltaker har rett til 
midlertidig eller endelig avbrudd etter punkt 5.1.  

 

6. Mislighold av kontrakten  
6.1 Kursarrangørs mislighold  
Dersom kursarrangør misligholder kontrakten ved at den ikke 
gir det kurstilbudet, eventuelt ikke den kvalitet på dette, som 
kursdeltaker har krav på etter kontrakten, har kursarrangør rett 
til å kompensere dette i form av supplerende eller alternativt 
relevant opplæringstilbud (utbedring/avhjelp).  

Melding om slikt mislighold skal umiddelbart, og uten ugrunnet 
opphold, gis skriftlig til kursarrangørs administrasjon.  
I den grad avhjelp ikke gjennomføres, har kursdeltaker følgende 
rettigheter ved skolens mislighold av studiekontrakten:  
- Kursdeltaker kan kreve forholdsmessig prisavslag, men ikke 

erstatning for indirekte tap 
- Kursdeltaker kan heve kontrakten hvis misligholdet er 

vesentlig  
 

6.2 Kursdeltakers mislighold  
Ved mer enn 14 dagers forsinket innbetaling av kursavgift eller 
annen godtgjørelse til kursarrangør, skal kursdeltaker betale 
rente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling av 
17.12.76 nr 100, og inkassovarsel vil bli sendt. Det vil påløpe et 
purregebyr. Er ikke kravet betalt innen 14 dager etter 
inkassovarsel er sendt vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig 
inkasso i henhold til inkassoloven og inkassoforskriften.  

Ved betalingsmislighold forbeholder kursarrangør seg retten til å 
stenge tilgang til kursplattform, samt ikke å utstede kursbevis.  

 

7. Personopplysninger 
Ved inngåelse av denne kontrakten samtykker kursdeltaker i at 
kursarrangør kan oppbevare informasjon, herunder kontaktdata, 
som er gitt av kursdeltaker. Kursarrangør forplikter seg til å ikke 
utlevere denne informasjonen til uvedkommende dersom det 
ikke er gitt særskilt samtykke til dette.  

 

8. Angrerett 
Kursdeltaker har 14 dagers angrerett på avtaler om kursplass som er 
inngått via fjernsalg, for eksempel på internett, jf. angrerett-loven av 
20.06.14 nr. 27 § 21 første ledd, jf. § 1. Fristen starter å løpe i det kjøpet 
er gjennomført og tilgang er gitt, samt at kursdeltaker har fått 
nødvendige opplysninger om angrerett og tilgang til angrerettskjema, jf. 
angrerettloven § 21 tredje ledd, jf. § 8 første ledd bokstav h. 
Kursdeltakere som bruker angreretten stilles som om avtalen aldri var 
inngått, jf. angrerettloven § 23.


