AKSEPT AV KURSPLASS
Denne kurskontrakten gjelder for alle kurs, kurspakker, utdanninger og studier med kursavgift.
Deltaker brukes i denne kontrakten som en fellesbetegnelse for kursdeltakere, studenter, og
privatister. Deltaker bekrefter med dette å ha lest betingelsene for kurskontrakten, at deltakeren
aksepterer tilbudet om kursplass ved AOF Østfold, og at deltakeren har forstått og akseptert innholdet
i denne kurskontrakten.

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON - PERSONOPPLYSNINGER
Ved søknad og inngåelse av kontrakt ved AOF Østfold, samtykker deltakeren i at AOF Østfold
behandler opplysningene i søknaden, inklusive opplysningene om fagforeningsmedlemskap, og
innhenter andre opplysninger, herunder foretar kredittvurdering etter behov.
Som deltaker vil man i utdanninger av lengre varighet ha tilgang til, og samtykker i å bruke AOF
Østfold sin læringsplattform, som er en viktig kanal for informasjon. All kommunikasjon vil i hovedsak
skje gjennom epost og SMS. Som deltaker plikter man å sjekke e-post og «min side» på
læringsplattformen minst en gang hver uke der kurset/studiet er knyttet opp til AOF Østfolds
læringsplattform. Deltaker plikter å sørge for at kontaktdetaljene som er registrert hos AOF Østfold til
enhver tid er korrekte og oppdaterte.

AOF Østfold vil ikke utlevere informasjon om deltakeren til tredjepart, med mindre deltakeren har gitt
samtykke til dette eller det foreligger annet lovlig grunnlag. Deltakeren har rett til innsyn i registrerte
opplysninger om seg selv og til å kreve retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger, jf.
personopplysningsloven §§ 18 og 27.

OMFANG
Deltakeren gis ved tilbud om kursplass en begrenset, individuell og ikke-eksklusiv studierett til det
kurset som følger av bestillingen.
Utøvelsen av studieretten er generelt begrenset til å gjelde kursdeltakerens personlige og individuelle
benyttelse av kurset og tilhørende materiale. Avledet eller indirekte bruk, eksempelvis ved å gi
tredjemann uautorisert tilgang, å skaffe seg tilgang til kurset utenfor ordinær bruk, kopiere deler av
kurset og tilhørende til andres bruk, videresende samt å foreta endringer i eller tilpasninger av kurset
og tilhørende materiale, er ikke tillatt.

ANGRERETT, UTMELDING, PERMISJON OG UTSATT KURSPLASS
Dersom kurspåmelding skjer via AOF Østfold sine nettsider har deltakeren angrerett etter
angrerettloven § 20 i 14 dager fra aksept av denne kurskontrakten ved skriftlig avmelding til AOF
Østfold.

Ved utmelding etter angrerett-fristens utløp er deltakeren forpliktet til å betale kursavgift etter
gjeldende regler:

1.

Kurs som varer inntil 6 måneder: Kursavgiften skal betales fullt ut.

2.

Kurs som varer mer enn 6 måneder:

a) Ved avbrudd før kursoppstart betales 50% av kursavgiften
b) Ved avbrudd inntil 30 dager etter kursets oppstart betales 70% av kursavgiften
c) Ved avbrudd utover 30 dager etter kursoppstart er deltakeren forpliktet til å betale full
kursavgift.
Dersom deltaker uteblir fra kurset/utdanningen uten å gi beskjed, regnes dette ikke som avmelding, og
du blir belastet for hele utdanningen/kursavgiften.
Ved vesentlige endringer i tidspunkt eller undervisningssted gis deltakeren rett til avmelding innen 7
dager fra melding om endring er gitt.
I spesielle tilfeller kan deltakeren søke om utmelding, permisjon eller utsatt kursplass utenfor
fristene. Dersom spesielt tungtveiende grunner tilsier det, f.eks. alvorlig sykdom eller dødsfall hos
nærstående familie, kan deltakeren melde seg ut av kurset og få refundert kursavgiften for den
gjenværende delen av undervisningen. Refusjon beregnes fra søknad om utmelding er mottatt av AOF
Østfold. Grunnen til avmeldingen må dokumenteres. Søknad om utmelding, permisjon eller utsatt
kursplass skal gis skriftlig. Alle søknader vurderes konkret av AOF Østfold.

ENDRINGER OG AVLYSNING
AOF Østfold har rett til å endre undervisningsopplegg, tid og sted for undervisning, lærerkrefter m.m.
AOF Østfold kan videre utsette eller avlyse utdanninger der det ved kursstart ikke er nok kandidater til
å sikre en forsvarlig gjennomføring.

KONTRAKTSBRUDD
Ved vesentlig mislighold forbeholder AOF Østfold seg retten til å heve avtalen og frata deltakeren
kursplassen. Deltakeren skal likevel yte erstatning som tilsvarer gjenstående del av den totale
kursavgiften.
For sen betaling medfører krav på forsinkelsesrenter og purregebyr i henhold til forsinkelsesrenteloven
og inkassoloven med forskrift.
Dersom kursavgiften ikke er oppgjort ved kursavslutning forbeholder AOF Østfold seg retten til å holde
kursdokumentasjon tilbake.

EKSAMEN
På videregående skoles nivå er det Fylkeskommunen som har ansvar for privatisteksamen og som tar
imot oppmelding til eksamen. Det er deltakerens ansvar å melde seg opp til riktig eksamen.
Deltageren må selv dekke eksamensgebyret for privatisteksamen til Fylkeskommunen, da dette ikke
er inkludert i kursavgiften.

BETALINGSBETINGELSER
Deltakeren aksepterer at vedkommende er forpliktet til å ha betalt full kursavgift senest innen
kursslutt.
For deltakere som ønsker å betale kurset gjennom avbetaling, er avbetalingstillegget kr.50.- pr.
avdrag. AOF Østfold forbeholder seg retten til å regulere de månedlige avdragene. All kursavgift for
inneværende semester skal være betalt før nytt semester er påbegynt.
Pensumlitteratur, digital og kopiert materiell, lisens for læringsplattform og eksamensavgifter kommer i
tillegg til kursavgift.
Dersom kursavgiften skal dekkes av tredjepart har deltakeren ansvar for å fremskaffe skriftlig
dokumentasjon på dette. Dersom tredjepart ikke overholder betalingsforpliktelsene vil deltaker likevel
stå økonomisk ansvarlig.

DIVERSE
Dersom annet ikke er avtalt følger deltakerne skolenes feriedager.
Deltakeren har selv ansvar for å avklare at kurset gir den forventede kompetanse og om det avvikles
eksamen for det aktuelle kurset/studiet. Deltakeren er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen,
og for at riktig fagkode benyttes.
Deltakere må til enhver tid forholde seg til regler om adferd og studiearbeid som er beskrevet i
studiehåndboken, i AOFs studiereglement, og utlevert/publisert materiell relevant for gjennomføringen
av kurset.
AOF er bundet av regler gitt av Kunnskapsdepartementet og tar derfor forbehold om endringer i
regelverket (Lov om voksenopplæring), evt. Nedskjæringer i offentlige tilskudd med økte
utdanning-/kursavgifter som følge.
Der AOF finner det formålstjenlig i forbindelse av markedsføringen av AOF Østfold og det til enhver tid
gjeldende studietilbud, har AOF Østfold rett til å benytte seg av arbeider, intervjuer, materiell,
bilder/film som er utarbeidet av/med den enkelte elev/student i tilknytning til kurs/utdanning, i sin
markedsføring uten vederlag. Elev/student kan reservere seg skriftlig mot dette ovenfor skolens
administrasjon, men hvor reservasjon ikke har tilbakevirkende kraft.

