Kursusinformation og –betingelser.
Tilmelding
Tilmeldinger kan ske helt frem til kursusstart.
Da der kan være begrænset deltagerantal på visse hold, anbefaler vi at du tilmelder dig hurtigst muligt.
Tilmelding sker via telefon +45 20 90 49 70, eller mail til mail@humanfactories.dk. Bekræftelse på tilmelding
samt faktura fremsendes umiddelbart efter at vi har modtaget tilmelding.

Afbestilling – afmelding
Tilmelding og dermed betaling for deltagelse på uddannelser og øvrige arrangementer er bindende.
Ved afmelding/afbestilling refunderer vi delvis som flg.:
Ved afmelding tidligere end 8 uger før start, refunderer vi 50% af deltagergebyret.
Ved afmelding senere end 8 uger før start, refunderes 25% af deltagergebyret.
Ved afmelding senere end 4 uger før start, refunderer vi ikke deltagergebyret.

Overdragelse
Hvis du bliver forhindret i at deltage på et kursus eller et arrangement, kan du vælge at overdrage ens plads
til en kollega fra samme virksomhed, som den du var ansat i da du tilmeldte dig.
Overdragelse kan ske uden gebyrer senest 4 uger før start.
Ved overdragelse senere end 4 uger før start, fakturerer vi et gebyr på kr. 1.500,- eks. moms, til dækning af
udgifter til trykning af nyt kursusmateriale mm.

Virksomhedsrettede hold
Vores kurser og uddannelser kan med fordel kombineres med virksomhedens strategier og interne
kompetence-udviklingsforløb. I denne proces kan vi bistå virksomheden med at tilpasse uddannelsens
temaer, således at disse opfylder virksomhedens ønsker. Kontakt os for en nærmere dialog.

Betaling
Betalingsbetingelser: Netto kontant (inden 8 dage). Beløbet bedes overført til vores konto. Der fremsendes
deltagerbekræftelse samt adgang til kursusmateriale umiddelbart efter betaling.

Ændringer
Såfremt Human Factories aflyser en uddannelse/et arrangement, refunderer vi 100% af det indbetalte
beløb. Human Factories hæfter i øvrigt ikke for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som
følge af aflysning, undervisningens, arrangementets eller kursusmaterialets beskaffenhed eller andre
forhold.

Force majeure
Ved force majeure, tekniske nedbrud samt ekstraordinære situationer (f.eks. sygdom hos
konsulenter/foredragsholdere/undervisere) som Human Factories er uden skyld i, hæfter Human Factories
ikke for deltagerens eventuelle tab eller rejseomkostninger.

Øvrige vilkår, værneting mv.
Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret med undtagelse af
lovvalgsbestemmelser. Tvister skal indbringes for Human Factories værneting, medmindre præceptiv
lovgivning foreskriver andet.
Såfremt én eller flere af vilkårene i disse betingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal
dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige vilkår.

