Tilmeldingsskema
Dyreuddannelser.dk – Center for Dyreterapi
Sådan gør du:
Skemaet kan enten printes og udfyldes i hånden og efterfølgende enten scannes eller sendes med posten. Et
alternativ er tage gode billeder af alle tre sider med telefonen og sende dem på mail.
En anden mulighed er at downloade app’en ”Adobe fill &sign”, og udfylde skemaet via den på telefonen eller tablet.
Husk at læse og returnere alle sider!

Jeg ønsker at deltage på følgende (sæt x):
Hundeadfærdsinstruktør forløb
Hestemassørforløb
Hestetræningskonsulent forløb
Fysiurgisk Hesteterapeut
Uddannelse i Hundefysioterapi
Adfærdskonsulent – Hest og/eller hund
Følgende enkelstående kurser eller korte
kursusforløb:_____________________________________________________

Betalingsform (sæt x):
Hele beløbet forud (udløser -10 % rabat på alle uddannelsesforløb, som normalt betales i flere rater,
således er hestemassør og korte kursusforløb undtaget for rabatmuligheden, da de altid forudbetales
med mindre der er indgået aftale om afdragsordning)
1/3 forud (uddannelsens ordinære pris betales over tre rater – lige inden opstart, 1/3 og 2/3 inde i
forløbet – ikke muligt på hestemassør)
Månedlige afdrag: uddannelses pris + 10 % deles ud over det antal måneder uddannelsen løber, og der
betales en rate ved begyndelsen af hver måned – ved denne ordning binder eleven sig for minimum at
betale for 6 måneder af uddannelsen, også hvis eleven ønsker at afbryde forløbet inden de første 6
måneder er gået. OBS. Denne ordning er ikke mulig for uddannelsen i hundefysioterapi.
Anden skriftlig aftale er indgået Center for Dyreterapi
Jeg har kun tilmeldt enkeltstående kurser eller mindre kursusforløb. Den fulde betaling for denne type
deltagelse skal falde senest 14 dage inden kursets start
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Dine oplysninger
Navn:

Vej og nr.:
Postnummer og By:

E-mail adresse:
Fødselsdato:
Telefonnummer:
Evt. tidligere uddannelse:
Beskæftigelse:
Hvad er din hidtidige erfaring
med dyr?
Anden relevant information:

Betalingsinfo og betingelser
Enkeltstående kurser:
-

Alle gebyrer for enkeltstående kurser eller forte kursusforløb, som ikke afsluttes med eksamen, betales
senest 14 dage før kurset, og refunderes ikke.
Tilmelding til enkeltstående kurser er økonomisk bindende.

Uddannelsesforløb:
-

Betaling for hestetræningskonsulent, hundefysioterapeut, hundeadfærdsinstruktør, fysiurgisk
hesteterapeut og adfærdskonsulent betales som udgangspunkt i 3 tre rater, og refunderes ikke. Første
rate falder lige inden opstart, anden rate falder 1/3 inde i forløbet og sidste rate falder 2/3 inde i forløbet.
Ønsker du af en eller anden grund ikke at fortsætte dit påbegyndte forløb, kan du springe fra uden at
betale eventuelle efterfølgende rater, hvis du vælger denne betalingsform.
Ønsker du at betale hele uddannelsen forud, gives 10 % rabat på normalprisen – dette gælder ikke for
hestemassør, som er en kort uddannelse, der altid betales forud.
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-

Ønsker du at betale i månedlige rater tillægges uddannelsesprisen 10 %. Dette beløb deles ud på det antal
måneder uddannelsen varer, og eleven betaler hver rate i starten af hver måned.
Vælger man den månedlige afdragsform, binder man sig for at betale minimum 6 rater uanset om man
vælger at afbryde sin uddannelse tidligere.
OBS: DENNE ORDNING ER IKKE MULIG FOR UDDANNELSEN I HUNDEFYSIOTERAPI
Betaling i mindre rater eller anden form for afdragsordning er mulig for følgende forløb:
Hundeadfærdsintruktør, Hestetræningskonsulent, Dyreadfærdskonsulent, hestemassør og Fysiurgisk
Hesteterapeut. Kontakt Bettina på bettina@dyreterapi.dk eller tlf. 3120 3520 for nærmere info.

Framelding:
-

Ved indsendelse af dette tilmeldingsskema binder du dig for at starte på uddannelsen. Vælger du at
trække din tilmelding tilbage inden opstart, koster det et frameldingsgebyr på kr. kr. 2000,Ønsker du at hoppe fra uddannelsen efter opstart og betaling for de første 6 måneder, opkræves der ikke
frameldingsgebyr. Kombinationsrabatter
Ønsker du at uddanne dig til både hestetræningskonsulent og hundeadfærdsinstruktør, giver vi 50 %
rabat på prisen for hundeadfærdsinstruktøruddannelsen.
Ønsker du at uddanne dig til både hestetræningskonsulent og fysiurgisk hesteterapeut gives 35 % rabat
på fysiurgisk hesteterapeut.
Ønsker du anden kombination af tilmelding til flere forløb eller kurser, bedes du kontakte os for
udarbejdelse af et individuelt tilbud.

Vejledning til indsendelse af tilmeldingsskema:
Skemaet kan enten printes og udfyldes i hånden og efterfølgende enten scannes og mailes eller sendes med posten.
Et alternativ er tage gode billeder af alle tre sider med telefonen og sende dem på mail.
Mailadresse til indsendelse: info@dyreterapi.dk
En anden mulighed er at downloade app’en ”Adobe fill &sign”, og udfylde skemaet via den på telefonen eller tablet.

Efter modtagelse af dette tilmeldingsskema melder vi hurtigst muligt tilbage om hvorvidt du er optaget på
den ønskede uddannelse eller kursus. Har du ikke hørt fra os senest 8 dage efter, at du har afsendt
tilmeldingsskemaet, har vi ganske simpelt ikke modtaget det og du er velkommen til at kontakte os igen.
Center for Dyreterapi binder sig til at hele uddannelsen bliver gennemført i det tidsinterval, som uddannelsen
er normeret til. Dog er vi nødt til at forbeholde os mulighed for ændring af datoer, hvis lærer eller
eksamenscensor bliver syge, eller der opstår andre uforudsete forhold. Hvis der bliver ændringer for enten et
kursus eller eksamen findes ny dato maksimalt en måned senere.
Planlagte datoer for alle kurser i forløbet forefindes på: www.dyreuddannelser.dk/kalender
Ved spørgsmål er du altid velkomne til at kontakte os. Diverse kontaktinformationer findes på
www.dyreuddannelser.dk
Ved indsendelse af dette tilmeldingsskema bekræfter jeg at have læst alle betalingsoplysninger, som er listet
på side 2, og binder mig således til at overholde disse. Jeg bekræfter desuden at jeg har læst alle tre sider i
dette tilmeldingsskema og er indforstået med alle betingelser.

__________________

_____________________________________________

Dato

Underskrift
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