
Kjøpsvilkår 

for Hel Sirkels coachingprogram 

Magien i mellomrommet -og veien videre 
 

 

Innledning: 

Jeg ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som avtales mellom 

oss, og som du går med på, ved kjøp av coachingprogrammet «Magien i mellomrommet -og veien 

videre» heretter kalt Magien i mellomrommet. 

 

Avtalen gjelder mellom deg som kjøper og Glød Kristine Norberg AS v/Hel Sirkel som selger. Firmaet 

har organisasjonsnummer 925695653 og representeres av coach og innehaver Kristine Andersen 

Norberg. 

 

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på kristine@helsirkel.no. Jeg 

er stor tilhenger av åpen dialog og direkte tale, og er først og fremst opptatt av at vår relasjon skal 

oppleves trygg, åpen og avklart. Så ta kontakt med meg om det er noe du er usikker på eller 

misfornøyd med, så er jeg helt sikker på at vi finner en god løsning. 

 

Viktig: 

Disse kjøpsvilkårene har til hensikt å avklare våre gjensidige plikter og rettigheter.  

Dessuten å formidle til deg, at coachingprogrammet Magien i mellomrommet ikke er terapi, ei eller 

ment å diagnostisere, kurere, reparere eller fikse noe for deg. Har du uavklarte eller alvorlige 

sykdomstilstander, psykiske eller fysiske, kontakt først og fremst lege, psykolog eller andre relevante 

instanser i helsevesenet. 

 

Magien i mellomrommet -og veien videre er et coachingprogram for personlig, emosjonell -og om du 

ønsker det- spirituell utvikling. Basert på verktøy, metoder og teknikker unikt sammensatt fra ulike 

praksiser, coach- og veilederfag. Coach Kristine Norberg forplikter seg til å dele sine beste verktøy og 

sin innsikt med deg som deltaker og legger på den måten til rette for ditt eget dypdykk. Ønsket 

intensjon, retning og resultater fra Glød Kristine Norberg AS v/Hel Sirkel sin side, avhenger av 

gjensidig innsats: Tilgjengeliggjøring og tilstedeværelse fra vår side – Anvendelse og deltakelse fra 

din side. Du er på den måten selv ansvarlig for å ta i bruk, tilpasse og implementere verktøy, 

metoder og teknikker slik at det passer for deg, din egen prosess og, om det er relevant, din egen 

helsesituasjon. Lytt til deg selv først, du vet best hva du trenger. 

 

Betaling, Angrerett og Garanti: 

Betaling skjer via bankkort eller kredittkort. Alternativt ved faktura dersom du som kunde 

foretrekker dette. Betaling via bankkort/kredittkort skjer gjennom vår betalingsleverandør Stripe. Vi 

aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og One.com. Alle transaksjoner sendes kryptert via 

SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. 
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Normal angrerett og 14 dagers angrefrist gjelder for deg som kjøper/deltaker/forbruker. 

 

Garantien utløses ved at kjøper ber om å få pengene tilbake. Det er ingen ytterligere vilkår. Kjøper 

kan få spørsmål om hvorfor garantien brukes, men dette har ikke betydning for retten til å benytte 

garantien.  

 

Ansvar: 

Kjøper/deltaker forstår at Glød Kristine Norberg AS v/Hel Sirkel eller andre i tilknytning, ikke påtar 

seg ansvar for at du automatisk får de resultatene eller oppnår intensjonen med 

coachingprogrammet utelukkende ved påmelding. Resultater, oppnådde intensjoner, indre 

motivasjon og ekte endring kan kun skje ved at kjøper/deltaker selv deltar aktivt i fellesskapet, selv 

tar i bruk oppgaver og øvelser, tilpasser og implementerer disse til eget liv, egne utfordringer, 

problemstillinger, ønsker og drømmer. Det er kjøpers plikt å sette seg inn i, gjøre det en kan for å 

forstå, tilpasse til eget liv og eventuelle virksomhet, og implementere det som læres. Det forventes 

at kjøper deltar aktivt i programmet for å oppnå resultater. 

 

Glød Kristine Norberg AS v/Hel Sirkel forplikter seg til å levere og tilgjengeliggjøre informasjon, 

øvelser, praksiser og innsikt gjennom de åtte ukene coachingprogrammet varer, og coach Kristine 

Norberg vil være tilgjengelig for gruppen i samme periode, for hjelp, støtte, formidling, veiledning, 

informasjon og inspirasjon. 

 

Programmet: 

Magien i mellomrommet er et 8-ukers coachingprogram med hensikt å hjelpe deg som deltaker å 
komme inn til kjernen av det som er viktig for deg, det som er ditt autentiske Deg, din stemme og din 
sjels mening. Videre å inspirere, løfte og styrke deg som står i et veiskille og vet at du vil videre, men 
som ikke helt har klart for deg hvor, hvordan og hva som er det neste rette steget. 
 
Gjennom en kombinasjon av forhåndsavklarte, intuisjonsstyrte og fellesskapsbehøvde temaer, 
består Magien i mellomrommet av 

- Forhåndsinnspilte videoer, som slippes dryppvis gjennom programmet 
- Forhåndsskrevne tekster og oppgaver, som slippes dryppvis gjennom programmet 
- 8 gruppesamtaler / gruppeveiledninger à 60min over Zoom 
- Ett inkludert Dypdykk à 90min for samtlige deltakere 
- Ytterligere én inkludert coachingtime à 60min for deltakere påmeldt via Early Bird 
- Tilgang til felles, privat og lukket facebookgruppe kun for vår indre sirkel i dette 

coachingprogrammet. Denne går over i en alumnifunksjon i etterkant av programmet, slik at 
samtlige deltakere kan holde kontakten også etter at de åtte ukene er passert. 

- Coach og kursholder Kristine Norberg vil være en trygg baseholder for facebookgruppen og 
holde energetisk om denne de åtte ukene programmet foregår. Hun vil være tilgjengelig for 
dialog, spørsmål og erfaringsutveksling i facebookgruppen. Er det spesielle henvendelser 
som ikke ønskes tatt opp i fellesskap, er du velkommen til å kontakte meg på epost 
kristine@helsirkel.no eller DM til @helsirkel.no på Instagram. 

 

Du har som kjøper/deltaker av Magien i mellomrommet, tilgang til alt av videoer, tekster, øvelser og 

digitalt materiell, så lenge plattformen til Hel Sirkel eksisterer. 

 

Betingelser for bruk: 
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Programmet i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke programmet, materialet 

eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av 

firmaet.  

 

Allmenn tilgjengelig informasjon, som hvilke regler som gjelder, står kjøper fritt til å dele videre. 

 

Kjøper har lov til selv å ta i bruk øvelser og oppgaver som gis ut i forbindelse med kurset, men det er 

ikke til annet bruk. Det er altså ikke lov å gi disse til andre, selge dem videre, eller endre dem utover 

det som er uthevet for endring. Kjøper forstår at ved å gjøre endringer i juridiske maler kan 

innholdet risikeres å endres, og at kjøper ikke lenger er beskyttet. 

 

Programmet er til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og kursinnhold 

med andre. 

 

Konfidensialitet og etiske retningslinjer: 

Deltagelse i programmet medfører at du vil kunne få informasjon om Glød Kristine Norberg AS og 

coach og innehaver Kristine Norbergs personlige forhold, dessuten også andre deltakeres 

personlige forhold og potensielt deres virksomheter og/eller åndsverk.  

 

For vår alles trygghet, slik at opplevelsen, rausheten og tilliten skal oppleves sterk og god for alle 

parter – som igjen vil styrke samtlige deltakeres prosess og resultater:  

Dette er både strengt forbudt og etisk uansvarlig å dele videre og du har full taushetsplikt om det 

som deles, formidles og prosesseres i forbindelse med programmet. 

 

Det gjelder selvfølgelig ingen taushetsplikt om dine personlige erfaringer og resultater. 

 

Glød Kristine Norberg AS forventer at samtlige deltakere er tilstede i coachingprogrammet med de 

beste hensikter for samtlige involverte, viser raushet, er positive, åpne og tilstedeværende for både 

seg selv og sin egen prosess, og for sine medreisende / meddeltakere. Og du som deltaker, skal 

forvente det samme av coach og kursholder. 

 

Utsettelse og Avlysning: 

Glød Kristine Norberg AS forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av 

årsaker som er utenfor vår kontroll, og som ikke kunne forutsees. Ved avlysning fra firmaets side vil 

kursdeltakeren få refundert kursavgiften fullt ut. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt 

deltagelse på et senere tidspunkt, alternativt refundert kursavgift. 
 

Avslutning av avtalen: 

Glød Kristine Norberg AS kan, dersom det viser seg at kundeforholdet ikke er hensiktsmessig, ved 

brudd på vilkår, manglende betaling eller brudd på andre bestemmelser og retningslinjer nevnt i 

disse vilkårene (som gjentatte brudd på reglene i Facebookgruppen) avslutte denne avtalen på eget 

initiativ. Dette innebærer utestengelse fra programmet, utestengelse fra Facebookgruppen, fratatt 

adgang til det digitale kursproduktet og til deltagelse på Zoom-møter, samt fratatt rettighet til 

inkludert coachingtime/dypdykk dersom denne ikke er gjennomført ved avtaleavslutning. 

 



Det vil foretas en konkret vurdering på om kursavgift skal refunderes i slikt tilfelle.  

 

Kjøper har ikke adgang til å avslutte avtalen på annet vis enn nevnt øverst under “Betaling, Angrerett 

og Garanti”.  

 

Force Majeure 

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende 

overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre 

forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen 

naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom.  

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den 

annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere 

situasjonen og begrense tapet for egen del.  

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter 

avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der 

tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt. 

 

Endringer: 

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside 

knyttet til salg av det aktuelle produktet. Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er 

påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.  

 

Klager og krav: 

Vi er opptatt av at våre kunder er fornøyd med de tjenestene og programmene vi leverer. Om du 

som kunde av en eller annen grunn er misfornøyd, ber vi om at vi underrettes så snart som mulig: Vi 

håper vi er den parten du gir beskjed til først, så vi har anledning til å rette opp i det du opplever 

som feil og finne en god løsning for begge parter. 

 

Disse vilkårene og alle spørsmål vedrørende programmet reguleres av norsk rett.  

 

Enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene 

eller andre spørsmål knyttet til programmet, forplikter partene seg til å forsøke å løse på laveste 

mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en 

uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 

 

Kontakt: 

 

Glød Kristine Norberg AS / Kristine Norberg / kristine@helsirkel.no / 48480210 

 

 

Sist endret: 19.10.2021 

mailto:kristine@helsirkel.no

