Aftalekontrakt vedr. kursus-/uddannelsesforløb hos Dysfagiklinikken v. Annette
Kjærsgaard
Aftalen er gældende fra 16.06.2022.
Ejer og udbyder af kursus-/uddannelsesforløbet er Dysfagiklinikken v. Annette Kjærsgaard
Uddannelsesforløbet navn er: ”Ansigt, mund, svælg og åndedræt” og stilles til rådighed af
Dysfagiklinikken v. Annette Kjærsgaard, Adslevvej 2a, 8362 Hørning. Tlf. + 45 4041 5092. CVRnummer: 38788426. Email info@annettekjaersgaard.dk
Uddannelsesforløbet ”Ansigt, mund, svælg og åndedræt” varer 6 uger og prisen er jf. denne aftale
kr. 3599,- ex. moms. Normalprisen er kr. 3995,-. Beskrivelse af kursus-/uddannelsesforløbet ses på
https://annettekjaersgaard.dk/ansigt-mund-svaelg-og-aandedraet/ hvor det også er muligt at
tilmelde dig.
Tilmelding sker via elektronisk formular på hjemmesiden, og når du indsender denne, accepterer du
gældende vilkår, regler og betingelser opsat i dette dokument. Denne info er også tilgængelig på
https://annettekjaersgaard.dk/ansigt-mund-svaelg-og-aandedraet/
Din tilmelding er bindende. Gennemført betaling refunderes ikke. Forsømmes det af betale, kan
indkrævning overgå til inkasso.
Skulle du blive forhindret i at gennemføre kurset/uddannelsen pga. uforudsete hændelser, kan du
anmode om at blive optaget på det kommende uddannelseshold efter det hold, du er tilmeldt. Det
lader sig gøre for et administrationsgebyr på kr. 1.500,- ex moms. Ønsker du, jf. uforudsete
hændelser også at gennemføre eksamen på det kommende uddannelseshold efter det hold, du er
tilmeldt, lader dette sig gøre for et administrationsgebyr på kr. 500,- ex. moms.
GENNEMFØRELSE OG FORSINKELSE
Annette Kjærsgaard er forpligtet til at levere alt indhold, som det fremgår på siden
https://annettekjaersgaard.dk/ansigt-mund-svaelg-og-aandedraet/
Annette Kjærsgaard er ikke ansvarlig for dine resultater, faglige udvikling, gennemførelse af
moduler eller anden læring.
FORLØBETS GENNEMFØRIELSE OG ÆNDRINGER
Annette Kjærsgaard har ret til at aflyse planlagt undervisning/live, der afholdes af hende selv eller
evt. gæsteundervisere, som følge af sygdom hos underviseren eller andre uforudsete hændelser. I så
tilfælde vil der hurtigst muligt blive eldt en dato ud for erstatningsundervisning.
ORDENSREGLER OG FORTROLIGHED
Når du deltager i kurset/uddannelsen ”Ansigt, mund, svælg og åndedræt”, forpligter du dig til at
omgås dine medkursister og medarbejdere hos Annette Kjærsgaard respektfuldt og professionelt.
Dette gælder i alle sammenhænge, hvad end det er i forbindelse med live, forum, samtaler eller
undervisning.

Overholdes ordensregler ikke vil det kunne medføre bortvisning fra uddannelsesforløbet og
ophævelse af denne aftale. I så fald vil du stadig være forpligtet til at betale et evt. restbeløb, hvis du
har lavet en aftale om betaling i rater.
Annette Kjærsgaard forpligter sig ligeledes til at behandle oplysninger om job, forretning,
arbejdsplads eller personlige/faglige anliggender, der ikke er almindelig kendt i offentligheden,
fortroligt.
Der videregives eller anvendes ikke fortrolige oplysninger, som du har givet under samtaler,
sessioner eller på anden vis gennem kursus-/uddannelsesforløbet, uden dit samtykke.
Dine oplysninger vil kun opbevares af Annette Kjærsgaard i det omfang og så længe, det er
nødvendigt i forhold til kursus-/uddannelsesforløbets gennemførelse. Herefter bliver al information
slettet.
OPHAVSRET
Annette Kjærsgaard har alle rettigheder over de leverede produkter og materialer, som du får stillet
til rådighed i forbindelse med kursus-/uddannelsesforløbet.
Når du tilmelder dig kursus-/uddannelsesforløbet: ”Ansigt, mund, svælg og åndedræt” får du
brugsret til kursets produkter og materiale. Brugsretten er personlig og gælder kun til eget
privatbrug. Det betyder, at produkter og materiale ikke må kopieres, fotograferes, videregives, eller
på anden måde udbredes, hverken elektronisk eller på anden vis, uden forudgående skriftligt
samtykke fra Annette Kjærsgaard.
Produkter og materialer må heller ikke videresælges til tredjemand eller udnyttes kommercielt i
direkte eller indirekte konkurrence med Dysfagiklinikken v. Annette Kjærsgaard
UENINGHED OG UOVERENSSTEMMELSER
Skulle der opstå uenighed mellem Annette Kjærsgaard og en deltager på kursus/uddannelsesforløbet ”Ansigt, mund, svælg og åndedræt”, er parterne enige om, at ingen af dem
engagerer sig i nogen adfærd eller kommunikation, offentlig eller privat, der har til formål at
nedgøre eller skade den anden part.

UDBYDER OG PRODUKT
Online kursus ”Ansigt, mund, svælg og åndedræt” udbydes af Annette Kjærgaard, Adslevvej 2a,
8362 Hørning, CVR nr. 38788426, info@annettekjaersgaard.dk, tlf. 4041 5092.
Forløbet indeholder 25 moduler fordelt på 6 uger. Den samlede længde af kurset er 8 uger. Online
kurset findes på https://annettekjaersgaard.dk/ansigt-mund-svaelg-og-aandedraet/
BINDENDE TILMELDING OG BETALING
Du tilmelder dig på hjemmesiden https://annettekjaersgaard.dk/ansigt-mund-svaelg-og-aandedraet/

Ved tilmeldingen accepterer du, at vilkår og betingelser i dette dokument er gældende for dit køb.
Tilmeldingen er bindende.
Du modtager ved tilmelding en velkomst-mail indenfor 24 timer.
Hvis du har modtaget et særligt tilbud på forløbet, som ikke fremgår af online-siden
https://annettekjaersgaard.dk/ansigt-mund-svaelg-og-aandedraet/ , enten fordi du har deltaget i et
tidligere kursus, eller har fået et tilbud via nyhedsbrev, da er det prisen på det tilbud, du har
modtaget, som er gældende.
Øvrige vilkår og betingelser er gældende for alle tilbud.
ANSVAR
Annette Kjærsgaard er forpligtet til at levere alt indhold, som det fremgår på siden
https://annettekjaersgaard.dk/ansigt-mund-svaelg-og-aandedraet/ .
Annette er ikke ansvarlig for kundens resultater, personlige udvikling, gennemførelse af moduler
eller faglige udvikling.

ORDENSREGLER OG FORTROLIGHED
Når du deltager på online kursusforløbet: Ansigt, mund, svælg og åndedræt, forpligter du dig til at
omgås dine medkursister og medarbejdere hos Annette Kjærsgaard respektfuldt og professionelt.
Dette gælder i alle sammenhænge, hvad end det er i forbindelse med email-kommunikation, forum
eller live event.
OPHAVSRET
Annette Kjærsgaard har alle rettigheder over de produkter og materialer, der er udarbejdet af
Annette Kjærsgaard, og som du får stillet til rådighed i forbindelse med kursusforløbet.
Når du tilmelder dig, får du brugsret til kursets produkter og materiale. Brugsretten er personlig og
gælder kun til eget privatbrug. Det betyder, at produkter og materiale ikke må kopieres, videregives,
eller på anden måde udbredes, hverken elektronisk eller på anden vis, uden forudgående skriftligt
samtykke fra Annette Kjærsgaard. Produkter og materialer må heller ikke videresælges til
tredjemand eller udnyttes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Annette
Kjærsgaards virksomhed.
UENIGHED OG UOVERENSSTEMMELSER
Hvis der skulle opstå uenighed mellem Annette Kjærsgaard og en deltager på forløbet, er parterne
enige om, at ingen af dem engagerer sig i nogen adfærd eller kommunikation, offentlig eller privat,
der har til formål at nedgøre eller skade den anden part.

Accept af det i ovenstående beskrevet, gives ved at krydse af i feltet ”Betingelser” i online
betalingsvinduet.

