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BETINGELSER OG GENERELLE VILKÅR 

KURSER OG UDDANNELSER  

 
Ved tilmelding til Mindworks kurser og uddannelser tilkendegiver du, at du har læst og acceptereret 
nedenstående betingelser og vilkår. 
 
TILMELDING OG BETALING 
Tilmeldingen er bindende så snart, at den er bekræftet og faktura er afsendt fra Mindwork. Fakturaen 
fremsendes umiddelbart efter tilmelding.  
 

• Hvis prisen for aktiviteten er over 10.000 kr., opkræves beløbet i rater, som fastlægges af Mindwork.  
• Hvis prisen for aktiviteten er under 10.000 kr., opkræves hele beløbet ved tilmelding.  

 
Specialistkurser i Mindwork er fritaget for moms.  
Mindworks betalingsfrist er 7 dage. Overskrides betalingsfristen forbeholder Mindwork sig ret til at fakturere 
et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker, jf. rentelovens bestemmelser herfor.  
 
Eventuelle ændringer af deltageroplysninger eller faktureringsoplysninger skal ske skriftligt til 
info@mindwork.dk  
 
AFMELDING 
Afmelding skal ske skriftligt til info@mindwork.dk. 
 

• Ved afmelding inden 8 uger før kursusstart hæfter kursisten for 25 % af kursusprisen.  
• Ved afmelding senere end 8 uger før kursusstart hæfter kursisten for det fulde beløb.  

 
Hvis du er forhindret i at deltage, har du mulighed for at sende en stedfortræder mod betaling af et 
administrationsgebyr på 2.000 kr. Stedfortræderen skal opfylde forudsætningerne for deltagelse. Dette skal 
aftales skriftligt ved henvendelse til info@mindwork.dk senest 14. dage før kursusstart. 
 
FREMMØDEREGLER  
Mindwork følger de retningslinjer, der er udarbejdet af Dansk Psykolog Forening, for at sikre en så ensartet 
kursusafvikling som muligt. Som udgangspunkt forventes der 100 % fremmøde af alle kursister, dog udstedes 
der kursusbevis, såfremt evt. fravær ikke overstiger 10 % af det godkendte timeantal. Ved fravær, der 
overstiger 10 %, er kursisten selv ansvarlig for indhentning af erstatningstimer på en tilsvarende aktivitet, 
ligesom kursisten selv er ansvarlig for at søge om evt. dispensation hos Dansk Psykolog Forening.  
 
FRAVÆR1 
Ved manglende mulighed for deltagelse på enkeltkurser er den generelle regel hos Mindwork, at man kan 
komme på venteliste til evt. fremtidige hold, som afregnes med fuld betaling. Deltagere på ventelisten 
kontaktes hurtigst muligt, såfremt der opstår ledige pladser. Der er dog følgende undtagelser herfor: 
 

• Ved fravær, der skyldes sygdom, graviditet eller barsel med børn under 6 måneder, kan man, såfremt 
der er plads på det næste hold, deltage mod betaling af 50 % af prisen for et kursus. 

 
1 Mindwork forbeholder sig ret til at se dokumentation for fraværet. 
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• Ved fravær, der skyldes alvorlig livstruende sygdom hos kursisten selv eller dennes børn, er det muligt 
uden merbetaling at deltage på et efterfølgende kursus, såfremt Mindwork udbyder det igen. 
Kursusafgiften refunderes ikke.   
 

Bliver kursisten forhindret i deltagelse på et helt uddannelsesforløb gælder følgende: 
 

• Ved sygdom, graviditet eller barsel med børn under 6 måneder, kan man, såfremt der er plads på det 
næste hold, deltage i undervisningen mod betaling af 50 % af teoridelen (korrigeret for eventuel 
prisstigning). Såfremt der er plads i en supervisionsgruppe, kan man deltage i denne mod fuld 
betaling.   

• Ved fravær, der skyldes alvorlig livstruende sygdom hos kursisten selv eller dennes børn, er det muligt 
uden merbetaling at deltage i undervisningen på et efterfølgende hold, såfremt Mindwork udbyder det 
igen. Der vil blive opkrævet betaling for deltagelse i supervisionsgruppe. 

 
FORPLEJNING 
På kurser med forplejning består forplejning af let morgenmad, te og kaffe, samt frokost. Hvis man ved 
tilmelding oplyser, at man er vegetar, kan dette tilgodeses. Andre særlige hensyn (veganer, allergier mv.) kan 
ikke tilgodeses og man henvises til selv at sørge for forplejning. 
 
UNDERVISNINGSMATERIALE  
Undervisningsmateriale sendes i udgangspunktet til deltagerne forud for undervisningen. Det er ikke muligt at 
få printet materialet hos Mindwork.  
 
ÆNDRINGER OG AFLYSNING  
Mindwork tager forbehold for ændringer af f.eks. datoer og undervisere indtil 4 uger før kursusstart. I tilfælde 
af aflysning af et kursus pga. uforudsete omstændigheder, vil Mindwork arrangere et nyt kursus snarest muligt. 
Kursusbeløbet for det pågældende kursus vil ikke blive refunderet. 
 
Mindwork følger myndighedernes retningslinjer vedr. COVID-19 og forbeholder sig ret til at afvikle 
kursusdage online, såfremt de officielle retningslinjer eller andre forhold relateret til COVID-19-situationen 
nødvendiggør dette. Der gives ikke kompensation for forplejning på dage, der afvikles online. 
 
SAMTYKKE 
Ved tilmelding giver kursisten samtykke til, at Mindwork må videregive personoplysninger (navn, titel og evt. 
ansættelsessted) om dig til underviser/supervisor mhp. at registrere fremmøde og det giver yderligere 
underviser/supervisor mulighed for at tilrettelægge undervisning/supervision effektivt i forhold til 
målgruppen.   


