KURSUSKALENDER 2018
MBTI® Trin I

16PF®

Kr. 23.000

Kr. 32.400

Modul I

Modul II

Sted

Modul I

Modul II

Sted

15.-17. jan

26.-27. feb

København

5.-7. feb

5. mar

København

14.-16. maj

14.-15. jun

København

10.-12. sep

12. okt

København

7.-9. maj

18.-19. juni

Aarhus

29.-31. aug

27.-28. sep

København

5.-7. nov

3.-4. dec

København

FIRO-B®

®

MBTI Trin II

Kr. 16.500

Kr. 17.000

25.-26. jan

København

16.-17. apr

København

16.-17. aug

Aarhus

23.-24. aug

København

19.-20. nov

København

Konvertering fra JTI
til MBTI® Trin I
6. feb

Kr. 16.000

1.-2. mar

København

4.-5. okt

København

Kontakt os og hør mere om
muligheden for flere kurser i Jylland

PRISER OG RABATTER

København

28. maj

Aarhus

9. okt

København

Derudover inkluderer dette kursus et
elektronisk modul før og efter kursusdagen á
hver ca. seks timer

Alle priser er inklusiv materialer og
forplejning samt eksklusiv moms.
Human House tilbyder særlige
rabatter i følgende tilfælde:
- Tidlig tilmelding
- Én deltager på flere kurser
- Flere deltagere fra samme
organisation
Læs mere om betingelserne på næste
side.
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Certificeringer på engelsk
eller in-house
Alle certificeringskurser kan afvikles på
engelsk og kan desuden tilbydes som inhouse kurser.

Firmaaftaler på kurser og
produkter
Har I et større, fast behov i enten mængder
af materialer eller i certificeringskurser, og
kan I forpligte jer på større mængder eller
tidshorisont, er I velkomne til at få et
storkundetilbud, der inkluderer både
produkter, certificeringer og eventuelt
konsulentassistance på brugen.

Almindelige betingelser
Fakturering:
Faktura for deltagelse betales senest 4 uger
inden kursets start. Fakturaer påføres moms.
Framelding:
Framelding eller flytning til andet hold kan
ske frit indtil 4 uger inden kursusstart. Ved
framelding under fire uger og indtil én uge
før kursusstart refunderes 50 % af
kursusgebyret. Ved framelding i den sidste
uge inden start refunderes gebyret ikke.
Udskiftning af deltager:
For eksempelvis at undgå et tab ved en
eventuel framelding, er man velkommen til
frem til kursusstart at erstatte én deltager
med en anden deltager mod dækning af
eventuelle ekstra materialeomkostninger.
Flytning af tidspunkt for
kursusdeltagelse:
Flytning fra ét kursus til et andet, f.eks. ved
arbejdsbelastning eller sygdom, er muligt
også i de sidste fire uger op til kurset, mod
betaling af de konkrete påløbne ekstraomkostninger til f.eks. hotel- og
lokalebookinger, observatører og lærerandel,
dog mindst 20 % af listeprisen. Dette gælder
også ved delvis flytning af dage eller et
modul.
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Rabatter:
Der efterspørges jævnligt rabatter ved køb af
flere ydelser og fælles tilmelding. Prisen på
certificeringskurser er beregnet på det lavest,
mulige niveau. Prisen inkluderer royalty til
produktets udbyder, materialer, et antal
spørgeskemaer og test, deltagelse af
certificerede lærere, observatører og
testpersoner, kursuslokaler og forplejning.
Trods dette kan tidlig tilmelding, fælles
tilmelding og lignende gøre planlægning og
administration nemmere for Human House,
og derfor tilbydes følgende muligheder:
- Tidlig tilmelding, inden seks måneder før
kursusstart, giver 10 % rabat. Kurset skal
betales ved tilmelding. Ændringer er mod
tilbagebetaling af rabatten mulige jf. tidligere
anførte regler.
- Én deltager tilmelder sig flere kurser på én
gang, f.eks. tilmelding til MBTI Trin I og II,
giver 10 % rabat på begge kurser. Kurserne
skal faktureres og betales samlet ved
tilmeldingen, og senest fire uger før første
kursusstart. Ændringer er mod
tilbagebetaling af rabatten mulige jf. tidligere
anførte regler.
- Flere deltagere fra samme organisation
tilmeldt på én gang, gerne til forskellige
kurser på forskellige afviklingstidspunkter, får
10 % rabat på den samlede regning.
Kurserne skal faktureres og betales samlet
ved tilmeldingen, og senest fire uger før
første kursusstart. Ændringer er mod
tilbagebetaling af rabatten mulige jf. tidligere
anførte regler.
Rabatmulighederne har ingen speciel
tidsmæssig begrænsning, så man kan også
booke frem i efterfølgende år, hvorved man
kan opnå både rabat og undgå ordinære
prisstigninger. Rabatterne kan ikke
kombineres.
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