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Navn opdateret d. 07.09.2022
fra Spir Hjernearbejde aps
til NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS
Cvr. 36448229
Gunløgsgade 39 kld
2300 Kbh S
Handelsbetingelser ved køb og handel af sessioner med NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS
cvr 36448229
NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS kan kontaktes via Bettinna Toft
mail : info@bettinnatoft.com
Telefon : 2183 6886
Ved betaling har du accepteret gældende handelsbetingelser, og din bestilling er sikret, med det
samme.
Det er dit ansvar at sikre at oplyse dit korrekte fulde navn, samt fødselsdag/måned/år, i forbindelse
med sessioner m.v.
Ved Online Betaling
Der kan betales med Visa/MasterCard/appelpay
o
Alle priser er i danske kroner (DKK) inklusive moms.
o
Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Data, du
sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypterede.
Din betaling skal finde sted ved online betaling medmindre andet er aftalt. Alle priser er i danske
kroner inklusive moms, med mindre andet er angivet. Momsen udgør 25 % af købssummen.
Eventuelle gebyrer for betaling med dit betalingskort er ikke momsbelagt.
Registrering af data
NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS, gemmer ikke kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre i
web-forretningens systemer, når dit køb er afsluttet.
Rate Betaling.
Rate betaling kan kun accepters, hvis køber tilmelder sig automatisk betalings ordning, hvor der
efter aftales og godkendes af køber, oprettes der en rate betaling, med automatisk trækning af
købers betalings kort med 30 dages mellemrum, med det aftalte beløb, samt antal gange, der sker
betaling.
Ved øvrige ratebetalinger i forbindelse med kursus,forløb uddannelse, e.l. , accepter køber at
NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS automatisk trækker aftale beløb xx antal gange, som vil
fremgå tydeligt af salgs produktet, på bettinnatoft.com

Rate betalings aftalen kan ændres efter aftale.
Rate betalings aftale kan på ingen måde opsiges og du som køber forpligter dig til at overholde alle
betalinger til det fulde aftalte beløb er betalt.
Ved kortbetaling af ratebetalingsordninger er du selv ansvarlig for at meddele os, hvis du skifter
kort. Beskeden skal gives skriftligt på mail
Aflysnings af session fra NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS side
o
o

Du vil modtage ny dato / tid vil
Du kan vælge at få pengene retur

Aflysning fra købers / kundens side, kan gøres via link som findes i din mail, da oprettede din tid på
www.bettinnatoft.com kan du rette henvendelse til mail info@bettinnatoft.com
Det er dit ansvar at tjekke evt. spamfilter for mails, fra info@bettinnatoft.com
Aflysning fra kunde/køber side op til 48 timer før session start
o
Du kan aftale ny tid
o
Du kan får fuld refusion af dit indbetalte beløb
Aflysning af session, mindre end 48 timer til sessions start
o
Du kan aftale ny tid
o
Du kan få refunderet 50% af dit indbetalte beløb
Du har selv det fulde ansvar for at møde op på aftalt tidspunkt og adresse ved live session, kursus,
forløb, uddannelse e.l. som finder sted på aftale sted.
Det er ikke muligt at få refusion / tilbage betalt efter endt session.
Ved online sessioner/møde/forløb har du som køber det fulde ansvar for en velfungerende
internetforbindelse og at den valgte computer/telefon til sessionen fuldt ud virker. Skulle det ske at
du ikke fremmøder online på Skype/facetim/zoom e.l. inden for 15 minutter, efter sessionstidens
start, betragtes dette som udeblivelse og den kan ikke refunderes eller aftales ny tid. -altså det er
ikke muligt at få pengene retur i dette tilfælde.
Uddannelse, kurser, mentoring og workshops afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af
ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen medmindre der er akut opstået
fprhindringer, så som sygdom,ulykke, vejrforhold eller andre udefra kommende hændelser.
Vi forbeholder os retten til at skifte lokation, hvis der bliver brug for det.
Hvis kurser/uddannelse/workshops skulle blive aflyst helt, får køber det fulde indbetalte beløb retur.
Aflyses en dag på uddannelsen, kursus, eller workshop bliver dagen erstattet af en ny dato.
Fortrydelsesret
Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos NUMEROLOGICAL
ALCHEMIST APS.
Fortrydelsesretten er ikke gældende på digitalt indhold.

De 14 dage forløber fra den dag, hvor aftalen om køb er blevet indgået, altså dit betalings link er
aktiveret med dit betalings kort. Eller gældene fra faktura dato.
Har du modtaget en delvis levering af en ydelse eller produkt, og ønsker du at gøre brug af din
fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at vi modregner tilbagebetalingen med et rimeligt
beløb, for den del af ydelsen, der allerede er leveret.
Ved brug af fortrydelsesretten skal du indenfor de 14 dage sende en udtrykkelig mail til os om, at
du ønsker at fortryde dit køb.
Når de 14 dages fortrydelsesret er udløbet, er dit køb bindende.
Du har dog mulighed for at afbestille din tilmelding på uddannelsen, kursus,forløb eller workshops
inden fem uger før kursusstart, mod et gebyr på 10 % af kursusprisen inkl. moms.
Er der mindre end 5 uger til start på forløb, workshop, kursus,forløb eller uddannelse, kan du ikke
få det betalte beløb retur.
Du kan dog, hvis der er under 5 uger til kursusstart, vælge imellem andre ydelser for samme beløb
som købsprisen eller sende en anden person end dig selv som deltager på
kurset/forløb/workshop/udd.
Hvis der er mere end 5 uger til start på forløb, kursus, forløb, workshop eller uddannelse, kan du få
refunderet 25 % af den samlede betaling, idet den resterende del af din betaling vil blive anset som
betaling for det kursusmateriale, som du har fået tilsendt.
Du er dog velkommen til at sende en anden person end dig selv.
Ønsker du annullere dit køb af et forløb, kursus, workshop eller uddannelse du har tilmeldt dig, skal
de ske senest 8 dage før start. Du kan ej påberåbe dig fortrydelsesretten efter forløbets start.
Tilmelding er bindende.
Hvis du vil afbestille, når der er under 14 dage til kursus, forløb, uddannelse, workshop start, har du
følgende valgmuligheder og du har betalt / aktiveret dit betalings link med dit betalings kort.
"Du kan sende en anden person end dig selv, eller du kan udveksle dit deltager gebyr til nogle af
vores andre ydelser.
Når der er 14 dage eller under til kursus, uddannelse, forløb, workshop start, kan du ikke længere få
pengene retur, heller ikke hvis du vælger at afbryde dit forløb, efter dens start.

Særligt vedrørende navneskift
Du bekræfter ved din bestilling af navneskift, at du er 100 % indforstået med, at det er
NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS, der vælger det fulde navn, med mindre at det er aftale på
for hånd at klienten er en del af processen og derved en aktiv del af udvælgelse af navne, ud fra de
tilsendte navne lister somNUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS har femsendt
NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS vil lytte til dine ønsker og betragtninger, men
navneforslaget laves og leveres på baggrund af NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS. faglige
indsigt og erfaring.
Du kan således ikke påregne at have medindflydelse på valget af dit nye navn, med mindre at dette
er aftalt på forhånd, at så vidt at det er muligt at skabe nyt navne set up ud fra ønsket om at beholde
et eller flere navne, det er dog ingen garenti at dette kan lade sig gør, heller ikke, hvis ikke du
bryder dig om dem efterfølgende. Når først navnet er fundet, korrigerer NUMEROLOGICAL
ALCHEMIST APS. ikke efter dine ønsker, hvis du ikke bryder dig om dem. Det nye navn er alene
udtryk for NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS anbefaling til, hvilket navn der hjælpe dig til at
få det livsskifte, som er pointen bag et navneskifte.
Der er en risiko for, at et navneskift ikke vil have den effekt, som du håber eller tilstræber. I så fald
kan det være aktuelt med endnu et navneskift, indtil du mærker opløftning. Det er i dette tilfælde ej
muligt at få penge refunderet. NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS tilbyder årsgaranti på dit
navneskift, hvor du gratis kan få udarbejdet et nyt navn inden for 365 dage efter dit køb af
navneskift, ved psykisk mistrivsel i dine nye navne.
Ved brug af årsgarantien skal du sende en udtrykkelig mail om, at du ønsker at gøre brug af din
årsgaranti om et nyt udarbejdet navn. Det nye navn sendes til dig på mail inden for 30 hverdage
efter aftalen om nyt navn er indgået. Du kan gøre brug af årsgarantien én gang.
NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS fraskriver al ansvar for dit helbred via et navneskift. Et
navneskift er ikke beregnet til at erstatte professionel lægelig rådgivning eller behandling. Ej heller
at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdom eller medicinsk tilstand. Det er
vores opfattelse, at et navneskifte kan være gavnligt for mange menneskers psykiske velvære, men
der er ingen garanti forbundet hermed.
Din navnesession skal afholdes inden for 365 dage efter dit køb og vil herefter betragtes som
udløbet, hvor refundering ej vil finde sted.

Særligt vedrørende uddannelse
Ved mangelfuld betaling bekræfter du ved din tilmelding, at du kan blive taget af undervisningen
og undgår certificering.
Der er mødepligt til alle undervisningsdage. Det accepteres at have op til 10 % fravær ved
eksempelvis sygdom.
Som uddannelsesdeltager vedbliver du at hæfte for det fulde beløb i tilfælde af afmelding, som
følge af manglende betaling eller ved afskrivelse af uddannelsen på baggrund af fravær på over 10
%. Dette skyldes, at du som uddannelsesdeltager har optaget en plads på en uddannelse, hvor den
pågældende uddannelsesdeltager er blevet særlig udvalgt blandt et større ansøgerfelt, og hvor der
ingen mulighed er for erstatte din plads med en ny uddannelsesdeltager, når først forløbet er
påbegyndt.

NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og
alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, mentoring, abonnementer
og uddannelser.
Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale
skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og
materiale må kun anvendes til eget brug.
"Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må
de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med
NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS
NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed
uden skriftlig tilladelse.
Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og med NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS navn
anvendes i strid med denne bestemmelse, er med NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS er
berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse.
Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver
påbegyndt måned. med NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS er også berettiget til at få
overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.
Ansvar:
Ethvert erstatningsansvar, som med NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS måtte pådrage sig i
relation til sine produkter, kurser, coaching, uddannelser og abonnementer, er begrænset til direkte
skade og tab med NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS skal under ingen omstændigheder være
ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfralæggelse

Indirekte skade eller tab af ydelser eller produkter grundet købers uagtsomme handlinger, er købers
eget ansvar. Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar
og uanset, om med NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS har handlet simpelt uagtsomt. med
NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til
50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.
Sprog:
Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.
Lovvalg og værneting:
Uoverensstemmelser mellem med NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS og køberen skal
afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.
Det er dit ansvar at tjekke evt. spamfilter for mails, fra info@bettinnatoft.com

-NUMEROLOGICAL ALCHEMIST APS -

