
KJØPSVILKÅR – RIB ACADEMY 
 

Her finner du våre kjøpsbetingelser, les dette før du bestiller. Det gir en trygghet både for deg og 
oss. Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil, samt endring i priser og vilkår på våre nettsider. 
 
Bestilling  

Så snart du har bekreftet din innmelding i RIB Academy på nettsiden, vil du motta en bekreftelse 
på dette via e-mail. Ditt abonnement vil være gyldig fra den dagen du bekrefter medlemsskapet. 

1. Firma  
www.riderinbalance.com, Rider in Balance AS organisasjonsnummer 915.545.823. Informasjon 
og bilder på nettstedet er eid av selskapet eller partner, og kan ikke kopieres uten tillatelse. 

2. Priser 

Prisen på abonnementet framkommer på nettsiden, og vil variere med bindingstid, betalingsvilkår 
etc. Vær oppmerksom på bindingstiden på de ulike abonnementene. 

3.1 Betaling 

Betaling skjer ved den valgte betalingsløsning i kassa. Leverandør av betalingstjenester med 
betalingskort er www.stripe.com. Trekk av kort gjøres automatisk når abonnementsbestillingen er 
bekreftet.  

3.3 Bindingstid og oppsigelse 
 
For abonnement med månedlige betaling vil det registrerte betalingskortet belastes automatisk så 
lenge bindingstiden løper.  
Abonnementet fornyes automatisk, dersom ikke det sies opp innen 14 dager før bindingstiden 
utløper. 

Angrerett 

Angreretten bortfaller når kunden har registrert og betalt for sitt medlemsskap i RiB Academy. 
Henviser for øvrig til angrerettbestemmelser for kjøp av digitale tjenester i norsk lovverk. 

Personvern, sikkerhet og markedsføring 

I forbindelse med bestillingen, godtar du at Rider in Balance AS lagrer din personlige informasjon. 
Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon 
vi har med deg, for å kunne tilby tjenesten som du forventer av oss. Rider in Balance AS vil ikke 
avsløre din personlige informasjon til tredjepart. Vi forbeholder oss retten til å bruke e-post og 
sms for å sende markedsføring og nyhetsbrev til deg. 

10.4 Tvister og lover  

Norsk lov skal gjelde for alle kjøp gjort under disse vilkårene. Tvister om kjøp under disse vilkår 
skal behandles av en Norsk domstol. 

 



  



PERSONVERNERKLÆRING 

Våre retningslinjer for personvern omfatter data som er hentet inn når du bruker RiB Academy 
plattform og Riderinbalance.com nettsiden eller mobilapplikasjonen. Den beskriver også hvordan 
dine data blir brukt og beskyttet. 

Rider in Balance AS vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere 
personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne 
personvernerklæringen, uten først å ha innhentet ditt samtykke. 

Vi innhenter basisopplysninger som er nødvendige for å inngå og administrere vår avtale med 
deg; din hjemmeadresse, din epostadresse, alder og kjønn, samt betalingsinformasjon. 

Personinformasjonen trenger vi for å yte kundeservice og håndtere eventuelle krav, samt å 
tilpasse produktene og vår plattform. Vi bruker dine opplysninger til å tilpasse våre plattformer slik 
at du får en best mulig brukeropplevelse og for å personalisere produktene og tjenestene våre til 
deg.  

Vi bruker og opplysningene til å utarbeide statistikk og kartlegge trender for å forbedre og 
videreutvikle kursene våre. Vi ønsker også å tilrettelegge for at du kan gi oss dine 
tilbakemeldinger, samt å hindre svindel og misbruk av vår nettside og av ditt personlige 
abonnement. 

Vår markedsføring foregår per e-post, gjennom annonsering og kommunikasjon på nettstedet 
eller gjennom kommunikasjon på online kanaler (sosiale medier og andre 
nettsider/applikasjoner). Vi vil sende deg informasjon om relevante tilbud, arrangementer, nyheter 
og spesielle produkter. Markedsføringen kan være tilpasset dine markedsføringspreferanser og 
våre antagelser om dine interesser, basert på basisopplysninger og kurshistorikk.  

 

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)  

Rider in Balance AS nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og 
samle inn informasjon om bruksmønstre og interesser.  

 

 

 


