Norwegian Bushcraft - Org.no. 921 182 694

Terms and conditions
Norsk tekst side 4-6(Norwegian text page 4-6)
Please note that the following conditions form part of your agreement with Norwegian Bushcraft when you
apply to join any of our activities. Please read through them before booking.

1.

Boundaries of contract: Agreement between the parties is set at receipt of the customer's deposit for
the actual activity. This payment shall be made on the agreed date due. Where payment is not made
by the date due, Norwegian Bushcraft shall not be bound by the contract.

2.

Included in the contract: The contract covers the activity described on the website and/or activity
application form. Norwegian Bushcraft reserves the right to make alterations in the program, provided
the customer is informed of these.

3.

Price changes: Norwegian Bushcraft retains the right to adjust prices in the event of fluctuations in
government taxes or the relevant currencies. Any price alterations shall be announced no later than
14 days prior to activity start date. Where price increases exceed 10% the customer shall have the
right to terminate the agreement at no cost to themselves within 3 days after notice of such price
increase.

4.

Deposit: Deposit will vary dependent on the activity the customer is signing up for. The deposit will be
detailed in the activity information or price list and will be invoiced after sign-up.

5.

Terms of payment: The activities require some planning and ordering of equipment and/or services
prior to the activity start date. Therefore, payment is required as follows:
The deposit, to be paid after sign-up.
The balance, to be paid and received within 4 weeks of the activity.
If sign-up is made less than 4 weeks before activity start date, the full sum will be invoiced at sign-up
and due for payment.





6. The customer’s right to cancel or assign the activity
a) Cancellation due to force majeure: The customer has the right to cancel the activity and get a
refund of the paid fee if, at the activity destination or in its immediate vicinity, acts of war, natural
catastrophes or other occurrences comparable with these have taken place within 14 days of activity
start date, and there are reasonable grounds for assuming that such states also will continue during
the activity period.
b) Cancellation charges:
The deposit fee paid for our activities is non-refundable. For customers who made the full payment in
one sum and no specific deposit charge was set, the non-refundable deposit is 20% of the full fee.
Private airline tickets and accommodation already paid by the participant is not refundable through
Norwegian Bushcraft.
If cancellation is made less than 14 days prior to activity start date, the full cost is non-refundable.
If cancellation is made less than 14 days prior to the activity start date and full payment has not been
received, the full payment will still apply and unpaid fee are due immediately.
If cancellation is made 14 days or more prior to the activity start date, refund of the main sum can be
approved. The deposit is not refundable.
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If payments are not received by the dates specified for the activity, Norwegian Bushcraft reserves the
right to cancel your booking and withhold return of all payments received unless a written agreement
of other payment has been agreed on.
c) Cancellation protection: We recommend that insurance be taken out against trip cancellation and
interruption costs of this agreement. All insurance shall be paid for by the customer.
d) Travel and accident insurance: Norwegian Bushcraft will not be liable for any illness, injury or
death sustained during an activity, nor will we be liable for any uninsured losses of your property.
Everyone attending agrees to have travel insurance to cover the entire trip. The participant should be
insured for medical evacuation in case of an injury or illness occurring. Participants are responsible for
ensuring they have adequate travel insurance.
e) Assignation of activity: The customer has the right to assign the activity to a third party who fulfils
all the criteria for participation. The conditions are that Norwegian Bushcraft is informed of this as
soon as possible and at latest 14 days before activity start date.
7. The right to cancel or alter activity
a) Too few participants: Norwegian Bushcraft retains the right to cancel the activity prior to start date
if there are fewer than the prescribed number of paying customers. Even if there is not the necessary
number of participants in relation to the program, we will still attempt to run the activity. In this case
the price may be increased. (See point 3. Price Changes.) If it proves impossible to run the activity due
to a lack of demand, all monies paid shall be refunded.
b) Force majeure, circumstances beyond the operator's control: Norwegian Bushcraft reserves the
right to cancel the activity without liability for compensation if the activity cannot be completed
because of circumstances beyond our control, which we could not reasonably have been expected to
foresee when the agreement was entered into. In such cases, Norwegian Bushcraft will refund all
monies for the actual activity except those which are impossible to refund. Norwegian Bushcraft will
not be liable for compensation if the circumstances mentioned above affect the quality of the activity.
c) Safety issues: Safety is our priority, therefore if the situation require it because of severe weather,
natural disaster, or any other extreme events, Norwegian Bushcraft will have the right to change the
program or cancel the activity as required.
8. Claims: Should the customer wish to make a claim for defects, he/she undertakes to inform
Norwegian Bushcraft within a reasonable period. Where the defect is discovered after the start of the
activity, the customer shall as far as it is practical make a claim on the spot. Notwithstanding, the
complaint must reach Norwegian Bushcraft no later than 2 weeks after the end of the activity, unless
special circumstances justify an extension of the time limit.
9. Resolution of dispute: All disputes shall be tried under Norwegian law. The place of jurisdiction shall
be in Norway.
10. Signing of self declaration/waiver: It is important to make clear that accident and injuries can
occur and that all parties join at their own risk, and participate in the full knowledge of these facts. All
participants must sign a waiver stating that they fully understand this and that they participate on this
activity at their own risk, and are themselves responsible for adequate insurance.
11. Use of pictures and video: Norwegian Bushcraft reserves the right to advertise the activities on the
Internet and in the media. This will often include photographs and videos of participants whose first
names may be mentioned. Participants who do not wish to have their photo or name used this way
should inform Norwegian Bushcraft about this beforehand.
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12. Other matters: Norwegian Bushcraft’s staff, hired instructors and collaborators will do their
absolute best to ensure that any problems arising are solved for the benefit of the participants. You
have a responsibility to follow the instructions and directions given you by the activity leaders during
the activity.
If you grossly neglect your responsibilities, cause risk, embarrassment or prejudice to other clients,
fellow activity members or staff, you may not be allowed to participate in, or may be barred from, the
reminder of the activity, and lose any right to refund. If you are barred after the start of activity in
remote areas, you may be charged the cost of your return journey, which could be renting transport to
bring you out of the area and into a populated area. You may become liable to claims for
compensation if you wilfully or negligently cause the operator loss by, for instance, not abiding by the
above-mentioned provisions. You are personally responsible for the insurances you require (travel,
cancellation, accident, medical and evacuation insurance etc).
A general word about air tickets and weather conditions: The activity may take place in a region or
time of the year that makes it liable to be affected by severe weather, and these activities are based
on logistics that are easily affected by this. This means that you might not be able to connect with your
scheduled flight home. The extra costs will in all such cases have to be carried by you. Norwegian
Bushcraft and any of our collaboration partners will do our best to stick to the program, but we can`t
control everything. An open or changeable return ticket is therefore recommended. Any late-for-work
situations caused by the same reasons are also outside of Norwegian Bushcraft’s responsibility.
In general: Norwegian Bushcraft will do whatever we can to make sure you get the quality and
predictability of the activity you sign on to. With these terms and conditions we want to make the
agreement between you as a customer and Norwegian Bushcraft as the provider as clear as possible to
avoid unwanted problems between the parties.

17.12.2019
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Vilkår for deltakelse
Vær oppmerksom på at følgende betingelser inngår i avtalen din med Norwegian Bushcraft når du
søker om å delta i noen av våre aktiviteter. Les gjennom dem før du bestiller.

1. Kontraktsgrenser: Avtale mellom partene settes ved mottak av kundens depositum for den
faktiske aktiviteten. Denne betalingen skal skje innen avtalt forfall. Om innbetaling ikke er gjort innen
forfallsdato, vil ikke Norwegian Bushcraft være bundet av kontrakten.
2. Inkludert i kontrakten: Kontrakten dekker aktiviteten beskrevet på nettstedet og / eller annen
dokumentasjon eller beskrivelse. Norwegian Bushcraft forbeholder seg retten til å gjøre endringer i
programmet, forutsatt at kunden blir informert om disse.
3. Prisendringer: Norwegian Bushcraft forbeholder seg retten til å justere priser i tilfelle svingninger i
lovpålagte avgifter eller valutakurs. Eventuelle prisendringer skal kunngjøres senest 14 dager før
aktivitetens startdato. Hvis prisøkninger overstiger 10%, skal kunden ha rett til å si opp avtalen uten
kostnader for seg selv innen 3 dager etter varsel om slik prisøkning.
4. Depositum: Størrelsen på depositum vil variere avhengig av aktiviteten kunden melder seg på.
Depositumet vil bli beskrevet i aktivitetsinformasjonen eller prislisten og vil bli fakturert etter
påmelding.
5. Betalingsbetingelser: Aktivitetene krever planlegging og bestilling av utstyr og / eller tjenester før
aktivitetens startdato. Derfor kreves betaling på følgende måte:
• Depositum som skal betales etter påmelding.
• Restbeløpet som skal betales og mottas innen 4 uker etter aktiviteten.
• Hvis påmelding gjøres mindre enn 4 uker før aktivitetens startdato, faktureres hele beløpet ved
påmelding og forfaller omgående til betaling.
6. Kundens rett til å kansellere aktiviteten eller gi den videre
a) Avbestilling på grunn av force majeure: Kunden har rett til å avbryte aktiviteten og få
tilbakebetaling av det innbetalte beløpet hvis, på aktivitetsdestinasjonen eller i dens umiddelbare
nærhet foregår krigshandlinger, naturkatastrofer eller andre hendelser som kan sammenlignes med
disse har oppstått innen 14 dager før aktivitetens startdato, og det er rimelig grunn til å anta at dette
også vil fortsette i aktivitetsperioden.
b) Avbestillingsgebyr: Depositumet som er betalt for våre aktiviteter refunderes ikke. For kunder
som har betalt hele beløpet i en sum og det ikke ble satt noen spesifikk depositum, er ikkerefunderbart depositum 20% av den fulle kursavgiften.
Private flybilletter og overnatting som allerede er betalt av deltakeren, kan ikke refunderes gjennom
Norwegian Bushcraft. I slike tilfeller er reiseforsikring med avbestillingsforsikring anbefalt.
Hvis avbestillingen skjer mindre enn 14 dager før aktivitetens startdato, refunderes ikke kursavgiften.
Hvis avbestillingen skjer mindre enn 14 dager før aktivitetens startdato uten at hele kursavgiften er
mottatt, vil hele kursavgiften fortsatt gjelde, og ubetalt beløp forfaller umiddelbart.
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Hvis avbestillingen skjer 14 dager eller mer før aktivitetens startdato, kan tilbakebetaling av
hovedsummen kreves. Depositumet refunderes ikke.
Hvis betalinger ikke mottas innen datoene som er spesifisert for aktiviteten, forbeholder Norwegian
Bushcraft seg retten til å kansellere bestillingen og holde tilbake retur av alle mottatte betalinger
med mindre det er avtalt en skriftlig avtale om annen betaling.
c) Avbestillingsbeskyttelse: Vi anbefaler at det tegnes forsikring mot avbestillings- og
avbruddskostnader for denne avtalen. All forsikring skal betales av kunden.
d) Reise- og ulykkesforsikring: Norwegian Bushcraft er ikke ansvarlig for sykdom, personskade eller
død som oppstår under en aktivitet, og vi vil heller ikke være ansvarlig for tap som ikke er forsikret av
eiendommen din. Alle som deltar aksepterer å ha reiseforsikring som dekker hele
aktivitetsoppholdet. Deltakeren bør være forsikret for medisinsk evakuering i tilfelle en skade eller
sykdom oppstår. Deltakerne er ansvarlige for at de har tilstrekkelig reiseforsikring.
e) Tildeling av aktivitet: Kunden har rett til å tildele aktiviteten til en tredjepart som oppfyller alle
kriteriene for deltakelse. Forutsetningen er at Norwegian Bushcraft blir informert om dette så snart
som mulig og senest 14 dager før aktivitetsstartdato.
7. Retten til å avbryte eller endre aktivitet
a) For få deltagere: Norwegian Bushcraft forbeholder seg retten til å avbryte aktiviteten før startdato
hvis det er færre enn minimum foreskrevne antallet betalende kunder. Selv om det ikke er nødvendig
antall deltakere i forhold til programmet, vil vi fortsatt prøve å kjøre aktiviteten. I dette tilfellet kan
prisen økes. (Se punkt 3. Prisendringer.) Hvis det viser seg umulig å drive aktiviteten på grunn av
mangel på deltakere, skal alle betalte penger refunderes.
b) Force majeure, omstendigheter utenfor operatørens kontroll: Norwegian Bushcraft forbeholder
seg retten til å avbryte aktiviteten uten erstatningsansvar dersom aktiviteten ikke kan gjennomføres
på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll, noe vi med rimelighet ikke kunne forventes å
forutse når avtalen ble inngått. I slike tilfeller vil Norwegian Bushcraft refundere alle penger for den
faktiske aktiviteten, bortsett fra de som er umulige å tilbakebetale. Norwegian Bushcraft vil ikke være
erstatningsansvarlig dersom omstendighetene nevnt ovenfor påvirker kvaliteten på aktiviteten.
c) Sikkerhetsspørsmål: Sikkerhet er vår prioritet, derfor hvis situasjonen krever det på grunn av
alvorlig vær, naturkatastrofe eller andre ekstreme hendelser, vil Norwegian Bushcraft ha rett til å
endre programmet eller avbryte aktiviteten om nødvendig.
8. Krav: Skulle kunden ønske å rette et krav mot arrangøren, forplikter han / hun seg til å informere
Norwegian Bushcraft innen rimelig tid. Der årsaken oppdages etter aktivitetsstart, skal kunden så
langt det er praktisk stille kravet på stedet. Til tross for dette må klagen komme til Norwegian
Bushcraft senest 2 uker etter aktivitetens slutt, med mindre spesielle omstendigheter berettiger en
forlengelse av fristen.
9. Tvisteløsning: Alle tvister skal prøves etter norsk lov. Juridiksjonsstedet skal være i Norge.
10. Undertegnelse av egenerklæring / fraskrivelse: Det er viktig å tydeliggjøre at ulykke og
personskader kan oppstå, og at alle parter blir med på egen risiko, og deltar i full kunnskap om disse
fakta. Alle deltakere må signere en dispensasjon som sier at de fullt ut forstår dette og at de deltar på
denne aktiviteten på egen risiko, og er selv ansvarlig for tilstrekkelig forsikring.
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11. Bruk av bilder og video: Norwegian Bushcraft forbeholder seg retten til å annonsere aktivitetene
på Internett og i media. Dette vil ofte inkludere fotografier og videoer av deltakere der fornavn kan
nevnes. Deltakere som ikke ønsker å bruke sitt bilde eller navn på denne måten, må informere
Norwegian Bushcraft om dette på forhånd.
12. Andre forhold: Norwegian Bushcrafts ansatte, innleide instruktører og samarbeidspartnere vil
gjøre sitt ytterste for å sikre at eventuelle problemer som oppstår blir løst til fordel for deltakerne.
Du har et ansvar for å følge instruksjonene og instruksjonene gitt av aktivitetslederne under
aktiviteten.
Hvis du grovt forsømmer ansvaret ditt, forårsaker risiko, flauhet eller fordommer for andre klienter,
kunder, deltakere eller ansatte, kan det hende at du ikke får lov til å delta i, eller du kan bli utestengt
fra aktiviteten, og mister rett til refusjon . Hvis du blir utestengt etter aktivitetsstart i avsidesliggende
områder, kan det hende du blir belastet kostnaden for hjemturen, som kan være å leie transport for
å bringe deg ut av området og inn i et befolket område. Du kan bli ansvarlig for erstatningskrav hvis
du med vilje eller uaktsom forårsaker operatøren tap ved for eksempel ikke å overholde ovennevnte
bestemmelser. Du er personlig ansvarlig for forsikringene du trenger (reise, avbestilling, ulykke,
medisinsk og evakueringsforsikring osv.).
Et generelt ord om flybilletter og værforhold: Aktiviteten kan finne sted i et område eller tid på året
som gjør at den kan påvirkes av værforhold, noe som kan forårsake forsinkelser. Dette betyr at du
kanskje ikke rekker den planlagte fly/buss/tog/ferge-reisen hjem. Ekstrakostnadene må i alle slike
tilfeller bæres av deg. Norwegian Bushcraft og våre samarbeidspartnere vil gjøre vårt beste for å
holde oss til programmet, men vi kan ikke kontrollere alt. En fleksibel returbillett anbefales derfor.
Eventuelle sent-for-arbeid-situasjoner forårsaket av de samme grunnene er også utenfor Norwegian
Bushcraft sitt ansvar.
Generelt: Norwegian Bushcraft vil gjøre alt vi kan for å sikre at du får kvaliteten og forutsigbarheten
til aktiviteten du melder deg på. Med disse vilkårene vil vi gjøre avtalen mellom deg som kunde og
Norwegian Bushcraft som leverandør så klar som mulig for å unngå uønskede problemer mellom
partene.
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