Vilkår og betingelser (GTC)
Jarl Goli
N.I.E. Y7167921-P
Calle 23 de Agosto 9
03349 San Isidro
Spania
Dato: 1. mars 2022

1. Kunstprosjektets kjøpsprosess
Se nett siden.
Hvis du vil kjøpe kunstverkene mine, ber jeg deg om å gjøre det på de tilbudte online måtene som
presenteres under
www.jarlgoliartworks.com.
Etter å ha mottatt kjøpsforespørselen fra deg, vil jeg ta kontakt med deg
så snart som mulig vedr beløpet som skal betales, inkludert kunstverket's
verdi og transportkostnader. Du er ansvarlig for å oppgi rett leveringsadresse.
Transportkostnadene er avhengig av størrelsen og vekten på kunstverket som er kjøpt. Transport blir
laget med postsporing for begges sikkerhet.

1.1 Betaling
Du blir enn bedt om å betale det endelige beløpet på følgende spanske bankkonto ved å motta
en regning fra mitt management :

Jarl Goli
IBAN ES55 2100 1537 1302 0035 8826
BIC / SWIFT CAIXESBBXXX

Så snart jeg mottar bekreftelsen på betalingen din fra banken min, vil jeg forberede kunstverkene for
forsendelse og informere deg om forsendelsesdagen.

2. Workshops
Kursene mine har en eksklusiv karakter her I mitt studio I Spania og holdes i en privat atmosfære.
Overnatting er mulig og avtales.
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2.1 Betaling
Etter å ha bekreftet ditt deltakelsessted, ber jeg deg om å betale den bookede og for deg reservert
kursplass.
Bekreftet ved betalt depositum på 400 Euro. Restbeloepet betales så ved kurs start.

Dette til følgende spanske bankkonto ved å motta en faktura:
Jarl Goli
IBAN ES55 2100 1537 1302 0035 8826
BIC / SWIFT CAIXESBBXXX
Etter betaling av depositum er plassen din og bekreftes skriftlig.

2.2 Uttak
Du kan trekke deg fra deltagelse når som helst og før betaling av depositum er betalt.
Avlysning må gjøres i skriftlig via e-post eller messenger. Senest 2 uker foer kurs start.
Ved avlysning etter innbetaling av depositumet vil ikke depositumet bli betalt tilbake.
Du kan tilby en vikar som følger med på de angitte vilkårene.
Du kan ved avlysning også be om deltagelse på en annen workshop som er annonser og planlagt i
fremtiden.
Under spesielle forhold her nå under C 19 og eventuell kansellering av flyreiser, vil depositumet
oppbevares og brukt til en senere workshopavtale.
Alle kursdeltagere mottar kurs bevis.
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