Forretningsbetingelser Virksomheder

Coaching – MentalTræning – Kostvejledning - VIRKSOMHEDER
Kost & Coaching
•

Forløb Kost & Coaching inkl. mentaltræning til virksomhedens ansatte tilbydes i en pakke af 5 sessioner.

•

Med mindre andet er angivet, betales det fulde beløb inden 10 dage efter indgåelse af aftalen og fremsendelse af faktura.

•

Det første møde med den ansatte er forventningsafstemmende/afklarende af ca. 1/2 times varighed. Såfremt den ansatte
og LightLiving ikke finder grundlag for yderligere aftaler er denne session uden beregning.
Såfremt den ansatte og LightLiving finder grundlag for at gå videre med et forløb aftales det, om samtalen med det
samme skal fortsætte og indgå som første session. Derudover fastsættes nye datoer.

Fysiurgisk massage
• Sportsmassage m triggerpunkt, velværemassage, afspænding, afhjælpning af spændingshovedpine, gravidmassage etc.
tilbydes af henholdsvis 30 min. og 60 min. Tid og pris er inkl. omklædning.

Gældende for alle ydelser
Priser og betalingsfrist
•
Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges det skyldige beløb 2% i rente per måned.
•
Priser revideres årligt. Kontakt venligst Lightliving for et uforpligtende tilbud.
Lokation
•
Som udgangspunkt foregår alle sessioner og behandlinger i LightLivings regi, man kan også foregå som walk & talk. Der
er dog mulighed for, at sessioner og behandling kan foregå på virksomhedens adresse, såfremt et egnet lokale kan stilles
til rådighed.
•
Til alle behandlinger vedr. massage sørger Lightliving for briks, lagner, tæpper olie etc.
Afbud og udeblivelse
•
Den ansattes tid, kan frit flyttes indtil 24 timer før planlagte session eller byttes/overdrages til anden person.
•
Ved afbud senere end dette, betales 50% af behandlingsprisen/sessionen.
•
Ved udeblivelse betales der fuldt honorar svarende til prisen for en behandling/session.
Transportomkostninger
•
Eventuelt transportomkostninger faktureres efter aftale med virksomheden.
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