
Betalingsbetingelser Københavns Massageuddannelse

Betaling:

 De priser der aktuelt optræder på hjemmesiden er de gældende. Priserne indeholder al litteratur
og eksamensgebyr.

 Når du har tilmeldt dig et af vores uddannelsesforløb, vil du modtage en elektronisk faktura. Denne
faktura dækker tilmeldingsgebyret og skal betales rettidigt for at vi kan reserve en plads på det
pågældende hold.

 Det resterende beløb for den valgte uddannelse skal betales inden kursusstart.
 Der er mulighed for at opdele betalingen i rater, så længe hele beløbet er betale senest 3 uger

inden uddannelsens afslutning.
 Hvis du tilmelder dig et hold som starter inden for 1-4 uger fra din tilmeldingsdato, vil du modtage

én samlet faktura som dækker hele uddannelsesforløbet og som skal betales inden uddannelsens
start / svarende til fakturaens betalingsdato.

Forbehold:

 Du har 14 dages fortrydelsesret fra den dag du tilmelder dig uddannelsen / udfylder
tilmeldingsblanket på hjemmesiden. Efter de 14 dage hæfter du for hele, det samlede
uddannelsesgebyr.

 Hvis uddannelsen som du tilmelder dig starter inden for 1-14 dage bortfalder din fortrydelsesret. I
så tilfælde vil du blive bedt om at give skriftlig tilbagemelding til os på at du frasiger dig de 14 dages
fortrydelsesret.

 Vi tager forbehold for aflysninger af hold i tilfælde af manglende tilmeldinger eller ændringer af
undervisningsadresse. I tilfælde af aflysninger af uddannelseshold, vil alle indbetalte beløb blive
refunderet, eller kan overføres til et andet hold hvis du ønsker dette.

 Vi tager forbehold for fuldt bookede hold, og kan ikke garantere en plads på et hold, før du er
registreret med betalt tilmeldingsgebyr.

Undervisningsforløbet:

 For at kunne gå til eksamen, må du ikke have mere end 10 % fravær fra undervisningerne. Der er
mulighed for at kunne tilkøbe ekstra timer undervejs i forløbet, såfremt du eksempelvis har været
ramt af sygdom, som har gjort at du ikke har deltaget i timerne.

 I tilfælde af en ”ikke bestået” eksamen, vil det være muligt at gå til re-eksamen.  I så tilfælde
pålægges et gebyr på 1000 kr.



 Københavns Massageuddannelse har ret til at afbryde et undervisningsforløb med en kursist, uden
økonomisk kompensation, såfremt kursisten optræder aggressivt, generer andre kursister eller
undervisere, eller på anden måde ikke overholder almene retningslinjer for god opførsel under
uddannelsen.

 Hvis en kursist skader en anden kursist under uddannelsen, er det førstnævnte der bærer det fulde
ansvar.

 Du har selv det fulde ansvar for, hvordan du anvender de tillærte massageteknikker under
uddannelsen.

 Vi er løbende i kontakt med forskellige udbydere af sundheds- og massageordninger, og
viderebringer hurtigst muligt alle jobopslag til vores kursister, når vi modtager dem.

Efter endt uddannelse:

 Efter endt uddannelsesforløb ved Københavns Massageuddannelse vil du modtage eksamensbevis
/ diplom med din nye titel, og som er underskrevet af fysioterapeut samt den eksaminerende læge.

 Du har selv det fulde ansvar for hvordan du anvender den tillærte viden og massageteknikkerne
efter uddannelsen.

Copyright:

 Al undervisningsmaterialet på uddannelsen, både skriftligt og elektronisk er omfattet af copyright
loven. Materialet er KUN til eget brug - Intet af materialet må videregives / kopieres til andre eller
bruges i forbindelse med anden undervisning.

Reklamation:

 Reklamation skal oplyses straks, således at vi har mulighed for at udbedre problemet.

E-learning:

 Alt materialet der anvendes i E-learning undervisningen er underlagt copyright og må ikke kopieres,
videregives eller på anden måde deles med 3. part.

 Du må aldrig overdrage din adgangskode til andre; din adgang til vores E-learning er strengt
personlig.



 Du må ikke downloade filer eller kopiere dele af E-learning undervisningen og gemme til senere
brug. Du har adgang til E-learning materialet så længe du er i gang med en uddannelse hos
Københavns Massageuddannelse.

 E-learning undervisningen kombineres med omfattende undervisningskompendier, således at du
altid har mulighed for at repetere stoffet. E-learningen kombineres med praktisk undervisning.

 Du har mulighed for at teste om E-learningen virker på din computer, om din internetforbindelse er
hurtig nok og om E-learningen lever op til dine krav ift. lyd, billeder osv. , inden  du tilmelder dig til
et kursus (dette gøres via vores hjemmeside, under E-learning). Derfor påtager Københavns
Massageuddannelse sig intet ansvar ift. disse punkter.

 Københavns Massageuddannelse forudsætter at du selv har ansvaret for din egen
internetforbindelse, strømforsyning og funktion af computer (eller andre faktorer som er uden for
vores kontrol), og kan derfor ikke gøres ansvarlig for dette.

 Der tages forbehold for driftsforstyrrelser, opdateringer mv., men E-learningen vil så vidt muligt
være tilgængelig i alle døgnets timer.

 Længerevarende nedbrud eller forstyrrelser i E-learningen vil medføre at du får et tilsvarende antal
dage ekstra, at bruge E-learningen i.

 Københavns Massageuddannelse kan altid lukke for E-learningen / afbryde et undervisningsforløb,
såfremt en deltager har handlet i strid med oplyste forretningsbetingelser eller ikke har overholdt
betalingsbetingelserne.

Hvorfor vælge os?:

 Vi har hold med få deltagere, hvorfor vi bedre kan hjælpe og støtte den enkelte deltager igennem
forløbet i forhold til dennes individuelle behov.

 Vores undervisere er alle fysioterapeuter med særlig viden inden for det felt de underviser i.
 Vi er billigere end de andre massageuddannelser, fordi vi ikke har en dyr administration eller dyre

mellemled.



 Vi lægger stor vægt på undervisning i sygdomme, sikkerhed og kontraindikationer, således at du
som massør har størst mulig viden om hvordan du ikke skal massere og hvordan du skal være
særligt opmærksom.

 Vi underviser dig i massagecases fra den virkelige verden og du vil komme igennem spændende
emner som; spændingshovedpine, tennis- og golfalbue, løberknæ, rygsmerter og meget mere.

 Vi elsker at undervise, og vi får særdeles positiv tilbagemelding for vores kurser, både i forhold til
undervisere, indhold og faciliteter.

Kontakt os endelig:

Såfremt du har spørgsmål til noget af det ovenstående er du altid velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Københavns Massageuddannelse

Telefon.: 36969512

Mail: info@massageuddannelse-kbh.dk


