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Samarbejdsaftale 
 

 

Nedenstående betingelser for træningssamarbejde med AimHigh forventes at være læst grundigt igennem inden 

samarbejdet startes op. 

 

 

Samarbejde 

Et samarbejde indledes med en samtale om bl.a. træningsbaggrund, træningsmuligheder og målsætning. Ved 

samarbejdets start oplyses navn, adresse, mail og telefonnr. samt evt. andre kontaktoplysninger. 

Endvidere skal brugeren oplyse hvis han/hun er under 18 år. I så fald skal forældre eller værge dokumentere med 

underskrift at have modtaget og læst samarbejdsaftalen. 

På baggrund af den første samtale udarbejder AimHigh et individuelt træningsprogram for den første 

træningsperiode.  

 

Med udgangen af hver træningsperiode kontakter AimHigh brugeren med henblik på en samtale eller sender en mail 

med spørgsmål til den afsluttede træningsperiode samt planlægning af den kommende periode (afhængig af hvilken 

samarbejdsaftale der er indgået). 

Hvis AimHigh ikke får kontakt med brugeren pr. telefon sendes en sms eller mail med opfordring til at sende 

oplysninger om ønske for tidspunkt for samtalen. Indtil AimHigh modtager mail eller sms med ønske for 

samtaletidspunkt, er det brugerens ansvar at tage kontakten til AimHigh. Manglende tilbagemelding kan aldrig 

betragtes som ophør af samarbejdsaftalen. Se retningslinjer for ophør af samarbejdsaftale nedenfor. 

Efter samtalen laver AimHigh træningsprogram for den kommende træningsperiode. Træningsprogrammet er 

tilgængeligt senest mandag kl. 12.00 i den nye træningsperiode, såfremt samtalen har fundet sted inden søndag kl. 

21.00 i den afsluttende træningsperiode.  

 

 

 

Betaling 

Betalingsperioden løber månedsvis eller for et år ad gangen og betales forud.  

AimHigh sender faktura pr. mail, der ved første betaling skal tilmeldes enten betalingsservice eller der skal oprettes 

en fast bankoverførsel. Alternativt kan der betales forud for tre måneder ad gangen. Oplysninger for betaling fremgår 

af den fremsendte faktura.  

Ved opstart midt i en måned opkræves betaling for den resterende halvdel samt for hele den efterfølgende måned i 

første betaling.  

OBS: Fakturanummer skal angives ved bankoverførsel.  



 
 

 

 

 

Fortroligt samarbejde 

AimHigh betragter samarbejdsaftalen som fortrolig. Derfor bliver brugerens samarbejde, resultater, 

træningsregistreringer eller træningsprogram ikke offentliggjort med mindre en specifik aftale er indgået herom. 

Træningsprogrammerne er en personlig og fortrolig korrespondance mellem AimHigh og brugeren. Hvis brugeren 

kopierer programmerne eller hvis de videregives mundtligt eller i anden sammenhæng videreformidles uden 

forudgående aftale opkræves et gebyr på minimum kr. 5.000,00. 

 

 

Ophør af samarbejdsaftale 

Samarbejdsaftalen er en fortløbende aftale. Dvs. at aftalen fortsætter uafbrudt indtil brugeren eller AimHigh ønsker at 

ophøre samarbejdet.  

Ophør af en samarbejdsaftale skal ske ved udgangen af en måned og med én måneds varsel. 

Ophør af samarbejdsaftale kan kun ske skriftligt pr. mail til adm@aimhigh.dk. Besked på telefonsvarer eller pr. sms 

betragtes ikke som gyldig opsigelse af samarbejdsaftale. 

 

 

Ansvar 

AimHigh påtager sig intet ansvar for evt. udeblevne resultater.  

AimHigh påtager sig intet ansvar for skader, ulykker el. lign. der kan være opstået i forbindelse med den planlagte 

træning. 

 

 

Beskrivelse af træningssamarbejde 

Se www.aimhigh.dk for beskrivelser og betingelser for de forskellige samarbejdsaftaler. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

AimHigh 

 

 


