Om betaling og tilmelding
Tilmelding
Hvis ikke andet er oplyst ved det enkelte kursus, sker tilmeldingen via hjemmesiden og samtidig
indbetaling af depositum til Jyske Bank reg.nr.: 5042 konto nr.: 3315337. Der udsendes mail med
praktiske oplysninger m.m. til de tilmeldte ca. 3 uger inden kursusstart.
Du kan evt. ringe til 60 18 37 40

Betaling af kurser
Ved tilmelding til intensivkurser eller anatomikurser (5 dages kurser) indbetales 900 kr. i
depositum. Ved indbetaling senest 8 uger før kursusstart, opnås en rabat på 400 kr.
Ved tilmelding til skolens grundkurser eller andre kortere kurser indbetales 500 kr. i depositum.
Ved indbetaling senest 8 uger før start, opnås rabat på 200 kr.
Hele restbeløbet betales senest 4 uger før kursusstart.
Det er muligt at aftale individuelle betalingsordninger med DDUR på telefon 60 18 37 40. I så
tilfælde opnås ikke rabat ved tidlig tilmelding. Hele kursusafgiften skal være betalt før deltagelse
på næste kursus.

Afbud
Vi regner din tilmelding som bindende. Ved afbud, gælder følgende:






Ved afbud tidligere end 6 uger før kursusstart kan depositum, efter aftale, overføres til et
andet kursus inden for et år. Der trækkes dog et administrationsgebyr på 200 kr.
Ved afbud mellem 6 til 4 uger før kursusstart mistes depositum.
Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart mistes hele kursusafgiften. Se dog om sygdom
herunder.
Alle afbud skal meddeles pr. brev, e‐mail eller telefonisk på 60 18 37 40 – ikke ved indtaling
på telefonsvarer.
Aflyser DDUR et kursus, refunderer vi hele din indbetaling til en af dig oplyst konto.

Sygdom
Bliver du syg og må framelde dig et kursus, kan du deltage på et tilsvarende kursus indenfor 13
måneder for 30 % af prisen.

Persondatapolitik
Indsamlede persondata benyttes udelukkende til at vedligeholde relationen mellem DDUR og
eleven samt til rent statistiske formål. Persondata sælges ikke videre til 3.part.
Alle aftaler med DDUR skal indgås på dansk. Der tages forbehold for prisændringer.

