
Alle sessioner, forløb, foredrag og workshops udgår fra LEGACYCoLab v/ Sophie Carolina

Simonsen, Hammerensgade 2, 4, 1267 København K, CVR nr. 33 89 05 24. Kontakt:

info@legacycolab.com / +45 6014 1012.

Sessioner, foredrag, workshops og kurser afvikles på de angivne eller aftalte tidspunkter. 

I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis foredrag,

workshop eller kursus skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur. 

Aflyses tidspunktet for en session, bliver datoen erstattet af en ny dato.  Køb af

sessioner og forløb er bindende. Booking af aftale er først endelig, når betaling er

foretaget. Betaling foretages senest 1 uge inden afholdelse, medmindre andet aftales. 

Du kan ændre din tid for en session op til 48 timer inden din aftale. Der gives ikke penge

retur. Du er selv ansvarlig for en velfungerende telefon-/internetforbindelse eller for at

møde op på adressen på det aftalte tidspunkt.

Betalingsbetingelser vedrørende foredrag og workshops: 

Tilmelding er bindende. Penge gives ikke retur. Hvis du ikke har mulighed for at deltage,

kan du sende en anden perso,n eller du kan veksle dit foredrags- eller workshopgebyr til

et bidrag til betaling af en session eller anden ydelse. 

Rettigheder: 

Sophie Carolina Simonsen har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som

stilles til rådighed i forbindelse med sessioner, foredrag, workshops og kurser,

medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Ved køb opnås brugsret til materialet.

Brugsretten er personlig. Materialet skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller

videregives til tredjemand.
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Rettigheder:

Materialet må kun anvendes til eget brug. Materialet må ikke anvendes til andre formål

end det, hvortil det er købt, herunder må det særligt ikke anvendes kommercielt i direkte

eller indirekte konkurrence med Sophie Carolina Simonsens virksomhed. Sophie Carolina

Simonsens navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig

tilladelse. 

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Sophie Carolina Simonsen måtte pådrage sig i relation til

materialer, coaching, foredrag, workshops og kurser, er begrænset til direkte skade og

tab. Sophie Carolina Simonsen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for

indirekte skade eller tab. Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset

arten af erstatningsansvar og uanset, om Sophie Carolina Simonsen har handlet simpelt

uagtsomt. Sophie Carolina Simonsens erstatningsansvar for direkte skade og tab er

begrænset til 50 % af prisen på det materiale eller den ydelse, som erstatningsansvaret

vedrører.

Sprog: 

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk. Sophie Carolina Simonsen kan dog frit

vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder

undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk. 

 

Lovvalg og værneting: 

Uoverensstemmelser mellem Sophie Carolina Simonsen og køber skal afgøres efter dansk

ret ved Københavns byret som første instans. 

© 2021-2022 Sophie Carolina Simonsen. Alle rettigheder forbeholdes.
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