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           Allmänna villkor  
- vid konferens med deltagaravgift  

  

  
  
 
 

   
 

1. Betalning 
 
Information för svenska deltagare: 
Svenska deltagare kan välja att göra sina betalningar med kreditkort (Visa eller MasterCard) eller mot 
faktura. Skatt redovisas enligt de lagar och föreskrifter som föreligger. 
 
Information för deltagare utanför Sverige: 

• Enligt svenska lagar och regler kommer skatt även att åläggas internationella deltagare. Detta 
gäller när konferensen genomförs i Sverige. 

• All betalning ska ske i SEK (Svenska kronor) 

• Högskolan Väst accepterar följande kreditkort: Visa och MasterCard. Högskolan Väst kan inte 
ta emot betalning via Visa Electron eller Maestro. 

• Högskolan Väst accepterar inga avdrag för bankkostnader. 

• Högskolan Väst kan inte ta emot betalningar i form av bankcheckar eller eurocheckar. 
 

Viktigt: 
Högskolan Väst kan endast bokföra betalning när konferensens benämning samt deltagarens namn 
angivits. 
 
2. Avbokning och återbetalning 
Avbokning sker till evenemangs- och konferensstödet vid Högskolan Väst. 
Avbokningen ska innehålla deltagarens fullständiga namn, organisation/företag samt vilken konferens 
som avses. Maila avbokning till event@hv.se.  
Vid avbokning 30-15 dagar innan konferensstart återbetalas inbetalt belopp. 
Vid avbokning 14-0 dagar innan konferensstart sker ingen återbetalning. 
 
Viktigt: 
Kom ihåg att avboka eventuellt hotell och/eller resa! Avbokningar görs direkt till respektive hotell eller 
resebolag. 
 
3. Force Majeure 
Arrangören är inte skyldig för skada eller förlust om konferensen/arrangemanget måste ställas in på 
grund av en force majeureklassad anledning. Exempel på sådan anledning är strejk, lockout, 
naturkatastrof, elavbrott och eldsvåda som leder till väsentliga inskränkningar i högskolans möjlighet att 
genomföra arrangemanget. Dessa eller andra omständigheter utom högskolans kontroll, ger Högskolan 
Väst rätt att häva anmälningen utan skyldighet att betala skadestånd.   
 
4. Disclaimer 
Arrangören är inte skyldig för skada eller förlust som kan orsakas av annan konferensdeltagare eller 
annan medresenär vare sig under konferensens program eller på resa till eller från arrangemanget. 
Deltagare är själva ansvariga för sin säkerhet och sina tillhörigheter. 
 
5. Försäkring 
Konferensavgiften inkluderar inte någon försäkring för deltagaren. Arrangören rekommenderar att 
deltagaren själv tecknar nödvändig försäkring i sitt hemland för eventuella avbokningskostnader pga. 
personliga skäl, eventuella olyckor, medicinska kostnader eller stöld av personliga ägodelar under sin 
vistelse på konferensen. 
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6. Tolkningsföreträde 

Detta avtal finns både på svenska och engelska, i den händelse versionerna skiljer sig åt gäller den 
svenska versionen. 


