UDDANNELSESAFTALE 2018-19
Totum ApS
Frederiksborggade 11, 2
1360 København K
CVR: 35674705
Dags dato er der mellem:
Navn på Elev

xxx

Adresse

xxx

Post nr. og by

xxx

CPR.nr.

xxx

Mail

xxx

Mobil

xxx

Herefter kaldet “Eleven”

og

Totum ApS
Frederiksborggade 11, 2 sal
1360 København K
CVR: 38266772

indgået følgende uddannelsesaftale med deltagelse på følgende hold;
København
Start dato:

xx/xx-xx

xx/xx-xx

xx/xx-xx

xx/xx-xx

xx/xx-xx

xx/xx-xx

Hold nr.:

Hold xx

Hold xx

Hold xx

Hold xx

Hold xx

Hold xx

Dagshold

Aftenhold

Dagshold

Aftenhold

Dagshold

Weekend

Hold type:
Vælg hvilket hold.

§ 1 Betaling
Eleven er gjort bekendt med, at Totum ikke modtager støtte fra offentlige myndigheder, samt at uddannelsen ikke berettiger
Eleven til at modtage uddannelsesstøtte fra staten (SU).
Eleven betaler en uddannelsesafgift som vederlag for sin ret til at deltage i uddannelsen samt til dækning af de i §3 nævnte
udgifter for uddannelse i 2017/18.
Jeg ønsker at betale i 1 rate

Jeg ønsker at betale rentefrit over
12 eller 23 måneder.

Jeg ønsker at betale rentefrit
over 36 måneder.

Nedenstående beløb betales samlet
senest 14 dage før uddannelsesstart.

Financieringsaftalen indgåes med Basis Bank,
og afdrag sker til Basis Bank

Financieringsaftalen indgåes med Basis Bank,
og afdrag sker til Basis Bank

Uddannelsesafgiften udgør Kr. 54.500,Der bliver fremsendt en faktura på det
pågældende beløb.

Uddannelsesafgiften udgør Kr. 54.500,Stiftelsesgebyr udgør 10%
+ tillæg på 33,- pr. md. i indbetalingsgebyr.

Uddannelsesafgiften udgør Kr. 54.500,Stiftelsesgebyr udgør 10%
+ tillæg på 33,- pr. md. i indbetalingsgebyr.

OBS: Ved valg af denne betalingsaftale kan
stiftelsesgebyret trækkes fra i skat, såfremt
dine øvrige renteudgifter ikke overstiger det
maksimale.

OBS: Ved valg af denne betalingsaftale kan
stiftelsesgebyret IKKE trækkes fra i skat.

Eksempel: Betaling over 23 måneder
I alt Kr. 60.709,- / Kr. 2.640,- pr. md

Eksempel: Betaling over 36 måneder
I alt kr. 61.138,- / kr. 1698,- pr. md

Restgælden kan til hver en tid indfries uden
yderlige omkostninger.

Restgælden kan til hver en tid indfries uden
yderlige omkostninger

For at denne aftale kan indgåes skal eleven
kredit godkendes af Basis Bank.

For at denne aftale kan indgåes skal eleven
kredit godkendes af Basis Bank.
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§2
Eleven er berettiget til at deltage i Totum ApS’ uddannelse i kropsbehandling.
Uddannelsesforløbet er en 12 måneders uddannelse i kropsbehandling og massage.
Totum forbeholder sig ret til at ændre uddannelsesplanens opbygning og indhold, hvis Totum skønner, at en sådan
ændring vil forbedre uddannelsen, herunder dens kvalitet. Totum forbeholder sig også retten til at ændre enkelte datoer
for undervisningen i løbet af året om nødvendigt.
§3
Totum står for undervisningen, stiller undervisningslokaler til rådighed og afholder udgifter i forbindelse med
uddannelsesforløbet. Udgifterne inkluderer udgifter til undervisningslokaler, kost og logi på internat og
transportomkostninger i forbindelse med internat.
§4
Når den 1-årige uddannelse er afsluttet, modtager Eleven et diplom for deltagelse i undervisningen.
Totum udsteder diplom for deltagelse i uddannelsen under forudsætning af:
•
•
•

at Eleven har indbetalt det fulde vederlag
at Eleven har deltaget i hele uddannelsesforløbet uden nævneværdigt fravær
at Totum kan indestå for Elevens faglige kvalifikationer

§5
Af hensyn til uddannelsesforløbets faglige niveau og af hensyn til alle deltagende elever, er uddannelsesaftalens
gyldighed betinget af, at Totum modtager bindende tilmelding til uddannelsen fra minimum 8 elever.
Totum tilbagebetaler eventuelt indbetalt vederlag til Eleven, hvis Totum som følge af manglende tilmelding ikke er i stand
til at starte uddannelsesforløbet.
§6
Der gælder ingen fortrydelsesret ud over hvad der følger af forbrugeraftalelovens § 18.
Uddannelsen kan afmeldes ved betaling af et gebyr, såfremt det er rettidigt.
Ved afmelding mere end 90 dage før holdstart er gebyret kr. 5.000,Ved afmelding mere end 60 dage før holdstart er gebyret kr. 10.000,Ved afmelding mere end 30 dage før holdstart er gebyret kr. 15.000,Med mindre end 30 dage til holdstart, kan uddannelsen ikke afmeldes.
Uddannelsesaftalen er ikke et løbende kontrakts forhold og hverken Totum eller Eleven kan opsige uddannelsesaftalen.
Parterne er berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen som følge af væsentlig misligholdelse efter dansk rets almindelige
principper. Som et eksempel herpå er Totum berettiget til at bortvise Eleven
med øjeblikkelig virkning med eller uden advarsel, hvis Eleven ikke på behørig vis deltager i undervisningen eller følger
Totums henstillinger omkring Elevens brug af behandlingsteknikker, som Totum viser i uddannelsesforløbet. Hvis Eleven
herefter ikke følger Totums anvisninger, er Totum berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen. En sådan ophævelse
frigør ikke Eleven for Elevens betalingsforpligtelse, jf. § 1, for det aktuelle uddannelsesforløb.
Elevens fravær fra uddannelsesforløbet af hvilket som helst årsag, herunder på grund af sygdom, fritager ikke Eleven fra
sine økonomiske forpligtigelser i henhold til uddannelsesaftalen.

Dato:

Dato:

xxx
_____________________________
Eleven

xxx
_____________________________
For Totum ApS

Side 2 af 2

