
Betalingsregulativ for Herlev Billedskole pr. 01.01.2019 

1. Betaling

Priser og antal rater fremgår af Billedskolens hjemmeside. Herlev Kommune udsender i juli første 
opkrævning via e-boks. Sidste rettidige indbetalingsdato er den 1. september og 2. januar for kunsthold og 
tegnehold. Til Billeddrama opkræves hele betalingen ved 1. rate.  Betalingen kan tilmeldes Betalingsservice 
(PBS). Billedskolen giver ikke meddelelse ved afmeldelse fra PBS, ligesom der ikke automatisk fremsendes 
nyt girokort.

2. Hæftelse

Hæftelse for betaling for børn under 18 år indmeldes af en forælder/værge, der herefter hæfter personligt 
for betalingen. Hvis der er fælles forældremyndighed, hæfter begge forældre solidarisk for betalingen. Hvis 
barnet fylder 18 år i løbet af sæsonen, hæfter forældrene som ovenfor nævnt. Hvis forældrene fortsætter 
som betalere i sæsonen efter barnets fyldte 18. år fortsætter hæftelsen som ovenfor nævnt.

3. Rykkergebyr

Der opkræves et gebyr på 100,00 kr. pr. rykker. Rykkergebyr kan ikke eftergives med mindre rykning og 
betaling har krydset hinanden, eller der fejlagtigt er fremsendt rykker.

4. Betaling

Inddrivelsen sker via kommunens opkrævningsafdeling, der kan fremsende kravet til inddrivelse hos SKAT. 
Ved restance forbeholder Herlev Kommune sig ret til modregning i overskydende skat ifølge almindelige 
regler om modregning.

5. Tilbagebetaling

Indbetalte beløb tilbagebetales ikke i følgende tilfælde: Elevafbud - elevforsømmelser – modtaget/tilmeldt 
undervisning uden skriftlig udmeldelse. En eventuel tilbagebetaling sker løbende. Beløbet indsættes på 
betalers NEM-konto. Billedskolens leder træffer afgørelse om tilbagebetaling, hvis der opstår situationer, 
der ikke falder ind under de ovenfor nævnte tilfælde.

6. Udmeldelse

Eventuel udmeldelse i løbet af sæsonen skal ske skriftligt til skolens kontor. Tilbagebetaling af evt. 
resterende undervisningsgebyr udregnes med løbende måned fra udmeldelsesdatoen plus en måned.

7. Udelukkelse

Billedskolen forbeholder sig ret til at udelukke elever fra undervisningen, hvis betaling for undervisningen 
udebliver. Udelukkelsen medfører ikke, at den økonomiske binding af tilmeldingen bortfalder. Når 
restancen er betalt kan undervisningen genoptages, såfremt pladsen stadig er ledig. Restancen vil også ved 
udelukkelse blive opkrævet via kommunens opkrævningsafdeling, der kan fremsende kravet til inddrivelse 
hos SKAT.


