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Velkomstbrev  
       
 

Da du har bestilt tid til behandling hos os i Hypnoseværkstedet, vil vi med dette 

velkomstbrev gerne klæde dig godt på med hensyn til behandlingen og det praktiske 

undervejs. 

Nedenfor kan du se de vigtigste ting, som du skal tage højde for før, under og efter 

behandlingerne. 

Der er også link til de steder på vores hjemmeside, hvor du kan læse mere om emne rne. 
 

 

SÅDAN FINDER DU OS 

De fleste sønderjyder kender Avifauna: Danmarks bedste dyrehandel ☺ - og gør man det, er det meget nemt at 

finde os -  vi ligger 100 meter fra indkørslen til dem lige ved byskiltet ind til Kollund. 

Hypnoseværkstedet    &  Familieværkstederne i Kollund Se klinik udefra og indefra her  
 

Nørrevej 6, Kollund 
6340 Kruså 

Find os med Google Maps 
- kørselsvejledning 

http://www.hypnosevaerkstedet.dk/
http://www.adhdvaerkstedet.dk/
http://www.dmfv.dk/
http://www.familievaerksted.dk/
http://familievaerksted.dk/klinikken.html
https://www.google.com/maps/place/Hypnosev%C3%A6rkstedet/@54.846973,9.450446,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf89a63a88a73bf05?hl=da-DK
https://www.google.com/maps/place/Hypnosev%C3%A6rkstedet/@54.846973,9.450446,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf89a63a88a73bf05?hl=da-DK
https://www.google.com/maps/place/Hypnosev%C3%A6rkstedet/@54.846973,9.450446,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf89a63a88a73bf05?hl=da-DK
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KLIENTKORT 

• Også kaldet patientkort udfylder du online her:  Udfyld klientkort her   i god tid inden du kommer. Der er 
3 slags klientkort. Et til hypnosebehandling, et til akupunktur/refleksbehandling og endelig et til rygestop – Du 
vælger det der passer bedst til den behandling, som du har valgt. 

Husk at det bare skal være stikord om dine lidelser og problemer til at snakke ud fra i forberedelsen – ikke en 

afhandling - Og at vi faktisk er mere interesseret i, hvordan du tænker, at du burde have det – altså det du 

savner!☺. 

BETALING 

Du kan se aktuelle priser her  

Som udgangspunkt skal du, med mindre andet er aftalt, betale ved hver behandling.  De fleste betaler 

KONTANT lige efter behandlingen eller med MobilePay lige før.  

Du betaler ved kasse i klinik og bliver straks ført ind i vores regnskabsliste. Du kan efterfølgende få tilsendt 

faktura/kvittering online eller tage din personlige kvittering med, der så ligger klar på hjørnet af skranke i 

venteværelse… 

DU HAR UD OVER KONTANT FØLGENDE BETALINGSMETODER: 
 
OBS:  inden du møder op til behandling! 
 

• Du kan overføre betalingen via NETBANK til Nykredit Bank konto: 5479-6816883 

• Overføre med MOBILEPAY til: 72961    (HYPNOSEVÆRKSTEDET)   

• Overføre med Visa/dankort via PayPal fra denne knap 

              Visa/Dankort over PayPal i Hypnoseværkstedet 

•                 (OBS: + gebyr på 20 - 50 kr. så frarådes !!! ) 

 

  

 

http://www.hypnosevaerkstedet.dk/
http://www.adhdvaerkstedet.dk/
http://www.dmfv.dk/
http://www.familievaerksted.dk/
https://hypnosevaerkstedet.dk/klientkort.html#two2
http://hypnosevaerkstedet.dk/priser.html
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KONTAKT  

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller andet der trænger sig på. 

Hypnoseværkstedet 

hypnose@live.dk  

 

Telefon: 7467 8290 
 

Bedste træffetid formiddage 

og aften til 19.00 + 

weekend. 

 

Helen 

helen@dmfv.dk 

 

Mobil:  2191 8290 
 

Bedste træffetid formiddage 

og aften til 19.00 + 

weekend. 

 

Jan 

hypnose@live.dk 

Mobil: 2195 8290 
Send sms her -  men brug ellers 
fastnet først. 
(For aftaler og tider kontakt helst 
Helen!) 

 

Bedste træffetid formiddage 

og aften til 19.00 + 

weekend. 

Vigtigt! 

Send tilbagemelding 

 Husk 4-5 dage efter 

hver behandling at 
sende en tilbagemelding 

til os på sms eller mail. 

En tilbagemelding er er en 

kort ”vejrudsigt” på et par 

linjer om, hvordan du 

fornemmer din behandling 

har virket. 

 

AFBUD OG ÆNDRINGER  

Vi er altid til at snakke med - og gør vores yderste for, at du kan få din behandling så hurtigt og på tidspunkter, 

der passer ind i din hverdag. 

Til gengæld forventer vi også, at du melder afbud i så god tid, som det er dig muligt, hvis du er forhindret.  

Afbud og ændringer sker på 21918290  

Ved udeblivelse uden afbud eller afbud samme dag, hvor vi ikke kan nå at få en anden ind, forbeholder vi os ret 

til ifølge gældende aftaler & betingelser at fakturere 50 %.  Se betingelser her (nederst på denne side. ) 

 

SÅDAN GØR DU FØR, UNDER OG EFTER BEHANDLINGSFORLØBET   

Her har vi samlet de Flipbøger, hvor du kan se mere om behandlingerne - og det du kan gøre for dig selv eller 

dit barn som supplement.  

 

 
Patientvejledning for voksne og unge  
 

 
Sådan forbereder du dit barn  

 
Vejledning i selvhypnose    
 

 
Vejledning i søvnhypnose med børn 
 

http://www.hypnosevaerkstedet.dk/
http://www.adhdvaerkstedet.dk/
http://www.dmfv.dk/
http://www.familievaerksted.dk/
mailto:hypnose@live.dk
mailto:helen@dmfv.dk
mailto:hypnose@live.dk
http://hypnosevaerkstedet.dk/priser.html
http://hypnosevaerkstedet.dk/patientvejledning/index.html
http://hypnosevaerkstedet.dk/forberedditbarn/index.html
http://www.hypnosevaerkstedet.dk/selvhypnose/
http://hypnosevaerkstedet.dk/soevn/
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Disse kan også downloades som pdf på Downloadsiden. 

Ellers er det vigtigt at du, hvis du er i tvivl kontaktet os og bliver afklaret – tvivl er hypnosens fjende nummer 1! 

Desuden er vi meget glade hvis du husker en tilbagemelding ca. 4 dage efter hver behandling. 

 

DET SKAL DU HUSKE: 

 Hent velkomstbrev her          Det er dette brev som du læser her ☺ 
 

 udfyld klientkort her      så hurtigt du kan efter du har fået din tid 
 

 Send tilbagemelding her     alternativt med sms eller e-mail 
 

 

 

Vi er meget glade for, at du har valgt os til din behandling - og vil gøre vores yderste for at også du skal 

lykkes fuldt ud! 

  Med venlig hilsen 
 
Helen og  Jan   

   
Helen Klynder & Jan Holm,   

CH,CHT & PD i Psykologi 

 

HypnoseVærkstedet  

Nørrevej 6, Kollund, 6340 Kruså 

 

Telefon: 7467 8290 Mobil: 2191 8290 el. 2195 8290 

Email: hypnose@live.dk Web: www.hypnosevaerkstedet.dk 
 

http://www.hypnosevaerkstedet.dk/
http://www.adhdvaerkstedet.dk/
http://www.dmfv.dk/
http://www.familievaerksted.dk/
http://www.hypnosevaerkstedet.dk/downloads.html
http://www.hypnosevaerkstedet.dk/praktisk/Velkomstbrev.pdf
http://hypnosevaerkstedet.dk/klientkort.html#two2
http://hypnosevaerkstedet.dk/klientkort.html#two4
mailto:hypnose@live.dk

