Aftale betingelser og praktisk information for klinik fællesskab
Tilknyttet Coaching People, er psykoterapeuter, psykologer, coaches og kropsterapeuter, der arbejder med krop og
sind eller begge dele. I Sundhedscenteret tror vi på, tidlig indsats via coaching, samtaleterapi og rådgivning. Vi støtter
og hjælper vi mennesker helt igennem, når livet udfordrer.

Terapeuter

Yogamindfulness

Psykolog

Body SDS

Kraniosakral

Zoneterapi

Brug af lokaler
Benyt lokalerne en eller flere dage om ugen eller pr. måned.

Priser
Hverdage 07:00 - 21:00 en fast dag pr. uge koster Kr. 1300 pr. måned.
Weekend 08:00 – 18:00 efter aftale Kr. 350 pr. dag.
Der er ikke moms på lokaleleje. Det betyder, at der ikke skal pålægges moms på beløbet og, at du ikke kan trække
moms fra lejen.

Depositum
Der betales 2. måneders leje i depositum samt 1. måneds leje forud ved samarbejdets begyndelse.

Opsigelse
To måneder gensidig. Opsigelse skal være modtaget skriftelgt eller pr. mail sidste hverdag i en måned.

Andre vilkår
Lejer sørger for at tegne alle nødvendige og lovpligtige forsikringer, dækkende lejers ansvar for eventuel
fejlbehandling/søgsmål fra klienter/kunder.

Synliggørelse og markedsføring
Synlighed på Coaching People site koster Kr. 400. i oprettelse
 Skriv en kort og præcis tekst til konsulent siden. Coaching Peoples konsulent side, vi sætter det ind på vores
hjemmeside.
 Link til din site med kontakt information
 Vellignende foto, god opløsning til konsulentside. Billede fremsendes i portræt format
Sendes til info@coachingpeople.dk

Der er mulighed for opstart når depositum og første måneds leje er indbetalt og Coaching People har modtaget
anvendelsesaftalen retur, underskrevet af lejer. Nøgle afhentes efter aftale.

Print en anvendelsesaftale ud her
Nøgler/mister du nøglen
Ved afhentning af nøgle kvitteres for modtagelse.
Mistes nøglen skiftes låsen ud og alle konsulenter modtager ny nøgle. Fratrækkes i depositum.

Bytte af lokaler og tider med andre konsulenter
Du er velkommen til at bytte en dag eller timer i sundhedscenteret. Dette aftales indbyrdes mellem konsulenterne.
Byttes dage permanent informeres info@coachingpeople.dk

Brug af lokale
Det er ikke muligt at dele brugsretten med andre konsulenter.

Udlån af lokale
Er ikke en del af aftalen. Brugsret til lokale ift. aftalen.

Egne billeder, materialer, bøger, dekorering eller andet
Lokalerne er møbleret og fremstår lyst og venligt med blomster, planter og diverse der bruges i coach, terapi og
kropsbehandling.
Du er velkommen til at medbringe egne ting og sætte dem frem de dage, du benytter lokalerne. Dog skal de tages
med, når du forlader lokalerne.

Kaffe og te samt anden forplejning
Kaffe, te eller andet til dine klienter, er du velkommen til at stille i tekøkkenet. Skriv navn på dine ting
Ligeledes er du velkommen til at benytte køleskab de dage, du er i sundhedscenteret
Sundhedsenteret har diverse service, kander og el kedel.

Foruden attraktiv indretning er der/har vi
• Stearinlys og duftlys
• Internet
• Friske blomster og planter
• Rengøring

Sidste konsulent
Lukker vinduer og slukker lys også levende lys. Låser adgangs dør. (2 låse)

