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PsykologNords handelsbetingelser 

 
 

1. Priser og ydelser 

 

Individuel session (50 min): 1495 kr.  

Prisen for individuelle sessioner hos PsykologNord er 1495 kr. for 50 minutters samtale. 

 

Individuel session med rabat (50 min): 995 kr.  

Såfremt du har en lægehenvisning, tilbyder PsykologNord en rabatpris på 995 kr. for 50 minutters 

samtale. Da PsykologNord ikke er en del af den offentlige sygesikring, kan du ikke benytte 

lægehenvisningen.  

 

Parterapi (100 min): 2495 kr.  

Prisen for parterapi sessioner hos PsykologNord er 2495 kr. for 100 minutters samtale. 

 

Alle priser er i danske kroner (DKK). 

 

 

2. Aflysningspolitik 

 

Afbud til en samtale skal ske senest 24 timer før, enten via telefon på 30 30 30 99, via mail 

info@psykolognord.dk eller via bookingsystemet. Ved udeblivelser eller afbud senere end 24 timer 

før samtalen, opkræves der fuldt honorar. 

 

PsykologNord har ret til at ændre/aflyse tidspunktet for samtaler. Enten kan du få refunderet det 

betalte beløb eller erstatte samtaletiden med en ny aftale. 
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3. Betalingsbetingelser  

 

I PsykologNord har du mulighed for i starten af hver session at betale enten med betalingskort eller 

Mobilepay. Du har også mulighed for at betale via online booking, hvor beløbet vil blive reserveret 

på dit betalingskort. Efter sessionen vil beløbet blive trukket. Det betyder, at du har mulighed for at 

aflyse samtaletiden op til 24 timer inden, uden at beløbet bliver trukket på dit betalingskort. 

 

Virksomheder, forsikringsselskaber og offentlige instanser har mulighed for at få tilsendt faktura på 

sessionerne hos PsykologNord med en betalingsfrist på 8 dage. 

 

Overholdes betalingsfristen ikke fremsendes der først en påmindelse og derefter en rykker med et 

rykkergebyr på 100 kr. Manglende betaling sendes i sidste instans videre til inkasso. 

 

 


