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Köpevillkor - Bergdagarna 28-29 september 2022 

1. Betalningsalternativ
Betalning sker mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Försenad betalning medför 
lagstadgad påminnelseavgift och dröjsmålsränta. 

2. Priser
Priserna anges exklusive moms i svenska kronor. Moms tillkommer med 25%. 

3. Personuppgifter
Hanteringen av personuppgifter sker i enlighet med GDPR. För detta evenemang gäller uppgifter om anmäld 
deltagare såsom namn och mailadress och eventuell specialkost. Vi kommer att registrera ditt namn i en 
deltagarlista samt din mailadress för att kunna göra utskick till dig som rör konferensen. Ditt namn kommer att 
behandlas av tredje part som tillhandahåller ett konferenspass vid registreringen på konferensen. Vid särskilda 
kostbeställningar till följd av exempelvis svår allergi eller dylikt kan dina uppgifter komma att delas med tredje 
part (restaurangen), i händelse av att de behöver komma i kontakt med dig för att säkerställa att de erbjuder 
dig rätt specialkost.  
En fotograf kommer att finnas på evenemanget och deltagare kan komma att fotograferas och bilder kan 
komma att användas i Svenska Bergteknikföreningens marknadsförings- och informationsmaterial. 

4. Anmälan
Sista anmälningsdatum är den 28 augusti 2022. Anmälan efter detta datum kommer utöver ordinarie 
deltagaravgift att debiteras med 350 kr (ex. moms), i förseningsavgift. 

4.1 Avanmälan  
Kostnadsfri avanmälan kan lämnas skriftligen senast den 20 juni 2022. Avanmälan som sker därefter och fram 
till den 28 augusti 2022 debiteras med halva avgiften. Vid avanmälan efter den 28 augusti 2022, samt uteblivet 
deltagande debiteras hela avgiften.  
Anmälan kan fram till konferensens början kostnadsfritt överlåtas i sin helhet till en kollega på samma företag. 
Meddela oss om överlåtande sker. Se även punkt 4.2 och 5. 

4.2 Särskilda omständigheter 
I händelse av att COVID-19 har en betydande samhällspåverkan och det skulle råda restriktioner eller andra 
inskränkningar på de planerade datumen för konferensen som omöjliggör genomförandet av arrangemanget 
kommer Bergdagarna eventuellt genomföras i en enklare digital version.  
Om förhållningsreglerna kräver giltigt covidbevis eller liknande, blir vi arrangörer och/eller lokalhållare tvungna 
att avvisa de som anländer utan detta till konferensen och middagen. Arrangören ansvarar ej för eventuella 
uppkomna kostnader eller erlagda avgifter därutav. 
Skulle restriktioner införas av myndighet nära inpå konferensen träder Force Majeure i kraft. 

5. Force Majeure
Händelse utanför Svenska Bergteknikföreningens kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till 
force majeure, vilket innebär att Svenska Bergteknikföreningen befrias från förpliktelser att fullgöra ingångna 
avtal. 

6. Kontaktuppgifter
Svenska Bergteknikföreningen 
Organisationsnummer: 802000–3144 
E-post: info@svbergteknik.se
Tel. 070-515 22 13 eller 070-554 94 04
www.svbergteknik.se/hem


