
  

 

Forretningsbetingelser version 1.2 pr. 4. april 2016 

Forretningsbetingelser 
 

1. Indhold af medlemskabet 

1.1) 6 netværkssamlinger indenfor 12 måneder (1 døgn med internat + 5 møder 

a 5 timer) 

1.2) 14 deltagende direktører og bestyrelsesmedlemmer 

1.3) Hvert møde indledes eller afsluttes med et socialt måltid sammen med 

gruppen 

1.4) Professionel netværksleder arrangerer og deltager i alle netværkssamlinger  

1.5) Netværkslederen afholder individuelle statusmøder med hvert 

netværksmedlem en gang pr. år hvor vi bl.a. også taler om fremtidige ønsker 

og muligheder 

1.6) En tema-gæstetaler inviteres til møderne, når det passer sammen med 

netværksgruppens ønskede indhold.  

 

2. Praktik 

2.1) Executive Cognito sørger for lokaler, når netværksmøderne ikke afholdes hos 

netværksmedlemmerne 

2.2) Executive Cognito sørger for gode forhold og forplejning ved internatophold 

2.3) Executive Cognito sørger for forplejning ved netværksmøderne 

2.4) Datoer og tidspunkter for netværksmøder fastlægges på forhånd 18 måneder 

frem i tiden ved det første møde (internat) i netværksgruppen 

2.5) Eventuelle gruppeskift finder sted ved nyt netværks år 

 

3. Betalingsbetingelser 

3.1) Der faktureres forud for et års deltagelse (6 møder inkl. internat) 

3.2) Medlemskabet er personligt, og kan ikke refunderes eller overdrages til 

andre personer 

3.3) Når en netværksgruppe er sammensat, sendes sammensætningen af 

deltagere til godkendelse hos det enkelte netværksmedlem. Såfremt 

Executive Cognito ikke skriftligt kontaktes inden 36 timer fra modtagelse, 

betragter Executive Cognito det som en accept af medlemskab og 

sammensætning af netværksgruppen, hvorpå der udsendes en faktura med 

en betalingsfrist på 8 dage 

3.4) Medlemskabet fortsættes indtil det skriftligt opsiges med 2 måneds varsel til 

udgangen af et netværks år 

3.5) Opsigelse kan kun ske skriftligt på bogholderi@executivecognito.com 

 

4. Generelt 

4.1) Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal eksklusivt afgøres ved de 

almindelige danske domstole i henhold til dansk ret. 

4.2) Alle forhold omkring medlemskab skal drøftes med netværkslederen, dog 

sker opsigelse af medlemskab iht. punkt 3.5  

4.3) Ved uoverensstemmelse med netværkslederen kan Executive Cognito 

fortroligt kontaktes på info@executivecognito.com 

4.4) Netværksmedlemmet skal løbende holde Executive Cognito orienteret 

omkring jobskifte og stillingsniveau  

4.5) Hvis netværksmedlemmet har tegnet en forsikring af medlemskab ved 

opsigelse/fritstilling, gælder forsikringen altid en ny netværksperiode på 12 

måneder, og forsikringen skal være tegnet inden opsigelsen/fritstillingen 

opstår. 
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