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ALLMÄNNA VILLKOR 2020 uppdaterade 2020-10-14
Emma D Haglund, musik & sång
Emma Dahlin Haglund är legitimerad logoped och har dessutom ﬂerårig erfarenhet av
att vägleda barn, ungdomar och vuxna i sång. Emma har tidigare arbetat som
sångcoach via Studiefrämjandet i Uppsala och har vikarierat på Kulturskolan i
Östhammar i sång. Emma är en väletablerad sångerska med bred repertoar som
regelbundet uppträder som solist på olika event och privata bokningar. Emma håller
även i sångstunder för barn då hon ofta visar Tecken som stöd till sångerna.
Emma ger lektioner enskilt eller i duett. Man kan öva vid enstaka tillfällen om man till
exempel vill öva inför ett framträdande, eller boka paket med 5 eller 10 tillfällen.
Att du som kund är trygg och säker är viktigt för oss. Full sekretess råder och vi
behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagar och förordningar.

Betalning
Samtliga priser är momsfria, förutom sånglektioner där pris anges inkl. moms i
prislistan. Se. Företaget är godkänd för F-skatt. All betalning sker via faktura. Se
prislista för mer information och detaljer kring vad som ingår i priset.
Faktura för ceremoni/evenemang skickas efter att ceremonin har ägt rum. Faktura för
lektioner skickas i samband med bokningen. Vid köp av presentkort skickas fakturan i
samband med beställningen. Betalningstiden är normalt 30 dagar. Påminnelseavgift
debiteras vid förfallen faktura.

Avbokning Sånglektioner
I rådande tider är det av yttersta vikt att alla inblandade är helt symtomfria vid
samtliga lektioner. Det ﬁnns därför just nu ingen gräns för sen avbokning för
sånglektioner hos mig. Det viktigaste är att vi är rädda om varandra. Vi försöker hitta
en ny tid så snart det går. Minst 48 timmar utan symtom gäller före lektion.
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Avbokning evenemang och ceremonier
För evenemang och ceremonibokningar avsätts tid dels för övning och
planering samt för utövandet. Sena avbokningar blir då svårare att ta hänsyn
till, oavsett orsak. Självklart ska evenemang och ceremonier som innebär
smittorisk ställas in. Vi antar att alla parter följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Emma och kunden kommer överens vid bokning om vad
som gäller kring avbokning och betalning i varje enskilt fall så länge som
Coronapandemin råder.

För frågor, bokning eller avbokning ring 073 - 100 25 35
Det går bra att skicka e-post till kontakt@emmadhaglund.se
För mer information besök hemsidan: www.emmadhaglund.se
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