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Undervisningssted 

Al undervisning foregår på følgende adresse medmindre andet aftales:  

• Ringstedvej 56, 4440 Mørkøv 

 

Tilmelding og betaling 

Du kan tilmelde dig pr. telefon eller e-mail. Du skal udfylde nedenstående 

tilmeldingsblanket ved tilmeldingen. Når jeg har modtaget din tilmelding, får du en faktura 

tilsendt. Din plads på holdet er først reserveret, når jeg har modtaget din betaling rettidigt. 

Din tilmelding er bindende, da jeg har reserveret en plads til dig på uddannelsen og derfor 

måske må afvise andre interesserede. Du har ikke krav på refusion af allerede betalt 

uddannelse eller rater, selvom du ikke kan deltage. Bliver du syg eller må af andre grunde 

afbryde din uddannelse, kan du fortsætte din uddannelse på et senere hold (hvis et sådant 

afholdes), men allerede indbetalt uddannelsesgebyr eller rater betales ikke tilbage.  

 

Du kan vælge mellem 2 modeller for betaling:  

Model 1 – Hele beløbet betales samlet på en i fakturaen angiven dato, og du sparer kr. 

2.000,- 

Model 2 – Betaling i 3 rater:  

1. rate (kr. 5.000) betales ved fakturafremsending, når jeg har modtaget din tilmelding 

2. rate (kr. 3.500) betales inden 2. weekend på uddannelsen 

3. rate (kr. 3.500) betales inden 3. weekend på uddannelsen 

 

Nykredit bank, reg.nr. 5471 kontonummer 1720661 

 

Der udleveres først diplom/eksamensbevis, når hele uddannelsen er betalt. Depositum 

tilbagebetales ikke.  

 

Aflysning af kursus 

I tilfælde af at jeg må aflyse kurset, vil indbetalt uddannelsesgebyr blive betalt tilbage.  
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Kursistens ansvar 

Deltagelse i undervisningen foregår på eget ansvar (du vil i tilfælde af uheld skulle været 

dækket af din egen ulykkesforsikring). For eventuelle gæster på kurset gælder samme 

regel.  

Priser og uddannelsens indhold fremgår af undervisningsprogrammet. Det er alle 

kursisters eget ansvar at læse nærværende dokumentet (”Priser og vilkår”) før tilmelding 

og deltagelse.  

Når du har tilmeldt dig uddannelsen hos mig, har du samtidigt accepteret mine vilkår for 

tilmelding og deltagelse, som er beskrevet i nærværende dokument, og som kan findes på 

min hjemmeside under uddannelse. 

 

Mad/drikke 

Du skal selv medbringe frokost og drikkevarer dertil. Der vil under uddannelsen være frugt, 

vand, te, kaffe og lidt sødt til ganen. Der er mulighed for at købe ind til frokost i nærheden 

(fx Dagli’ Brugsen). 

 

Overnatning 

Kommer du langvejs fra og har brug for overnatning, så kontakt mig for diverse muligheder 

i nærheden. I særlige tilfælde kan der være mulighed for overnatning på 

uddannelsesstedet. 

 

Hunde 

Har du hund og gerne vil medbringe denne på uddannelsen, så har du mulighed for dette 

– blot skal det aftales med mig i forvejen. Din hund skal kunne være i et lokale tæt 

sammen med andre fremmede hunde og forholde sig i ro under undervisningen eller 

opholde sig i din bil imens. Tæver i løbetid kan ikke medbringes. 
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