Explorius programvilkår og betingelser 2019/20
Disse programvilkår gælder for studerende der optages i Explorius
udvekslingsprogram.
Optagelseskrav
Følgende grundkrav skal være opfyldt for at deltageren kan
accepteres til programmet:
• Skal studere på fuldtid året før afrejse og må ikke have bestået
studentereksamen el. lign
• Skal være bestået i alle fag
• Alders- og sprogkrav forekommer og varierer efter værtsland
• Må være i god fysisk form og have et godt helbred
Der foretages også en bedømmelse af deltagernes fleksibilitet
og motivation inden deltageren kan accepteres til programmet.
Deltageren er forhåndsgodkendt til programmet indtil vores
internationale partnere har gennemgået og endelig godkendt
deltagerens ansøgning.
Hvad indgår i programprisen?
• Placering i en godkendt værtsfamilie med kost, logi og skole
• Flyrejse T/R fra hjemland til slutdestination i værtslandet*
• Forberedende informationsmøder i hjem- og værtsland
• Lokal kontaktperson i værtslandet
• Lokal kontaktperson hos Explorius Danmark
• 24-timers nødtelefon i værtsland og Danmark
• Soft Landing Camp**
*Fra Københavns lufthavn Kastrup
**indgår ikke i Select programmet i Australien, New Zealand og Canada
Hvad indgår ikke i programprisen?
• Forsikring
• Visum
• Helbredsundersøgelse og vaccinationer
• Personlige udgifter (f.eks. lommepenge, skoleuniformer,
skolefrokost, skolebøger og transport til skolen, skolemateriale
til ikke obligatoriske fag og emner, personlige udlæg og klub
udgifter)
• Ekstra omkostninger til bagage kan forekomme
• Afbestillingsforsikring (frivilligt)
• Flyskat/brændstoftillæg afregnes på slutfakturaen d. 1. juni 2019*
*flyskatter og brændstoftillæg varierer afhængigt af destination;
USA ca. 3900 kr Australien och New Zealand ca. 6000 kr
Canada ca. 2500 kr Japan ca. 2800 kr
La Reunion ca. 2500 kr Europa ca. 1000 kr

Rabatter
Der findes mulighed for, at opnå forskellige rabatter:
• Søskenderabat: 2.000 kr. hvis min. én af elevens søskende
tidligere har gennemført et 1- årigt udvekslingsophold
• Værtsfamilierabat: 10.000 kr. Hvis din familie tager imod en
udenlandsk studerende i et skoleår (10 måneder). Ved kortere ophold
udbetales 1000 kr. pr. påbegyndt måned (dog max. 10.000 kr.)
• Rabat for direkte placering: 2.000 kr. hvis den værtsfamilie du
selv har fundet bliver godkendt

Explorius Danmark
Hørkær 24
2730 Herlev
+ 45 70 26 20 02
info@explorius.dk
www.explorius.dk

Godkendt og betinget godkendt
At være ”godkendt” betyder, at du er klar til at starte
ansøgningsprocessen til dit værtsland. At være ”betinget godkendt”
betyder, at Explorius ikke kan tilbyde dig en plads før værtslandet har
accepteret dig. En betinget godkendelse skyldes oftest allergier eller
andre helbredsmæssige årsager, diæter eller skolekarakterer der kan
påvirke din placering. Der kan være en ekstra omkostning forbundet
med en betinget godkendelse, fordi det kræver et ekstra stykke
arbejde fra værtslandets side at finde en familie.
Tryghed og sikkerhed
I værtslande samarbejder vi udelukkende med godkendte
organisationer. I USA er det f.eks. brancheorganisationen CSIT og
myndigheden Department of State som godkender og kvalitetssikrer
vores samarbejdsorganisationer for Classic programmet.
Priser og betalingsvilkår
Programafgift: priser for respektive værtslande findes på vores
hjemmeside. Delbetaling af programprisen for Classic programmet
året 2019/20 skal ske som vist i bilag 1. Delbetaling for Select
programmet skal ske som vist i bilag 2.
Afbestillingsforsikring
Explorius tilbyder to forskellige afbestillingsforsikringer, som giver
deltageren ret til at afbestille rejsen, uanset anledning, frem til en
uge før afrejse. Den lille afbestillingsforsikring koster 790 kr. og den
store afbestillingsforsikring koster 10% af programprisen (Classic),
15.000 kr. (Select) og tegnes i forbindelse med tilmeldingen.
Eventuel afbestilling skal ske skriftligt.
Forsikring
Det er obligatorisk at have en rejseforsikring som gælder under hele
opholdet. Forsikringer som tegnes via Explorius er specielt udformet
til et skoleår i udlandet og dækker sygdom, ulykker og ansvar. Den
dækker ikke tidligere kendte sygdomme eller skader, mobiltelefoner
og PC. Explorius Forsikring koster 5.990 kr. For lande udenfor EU
og 4.990 kr. Inden for EU. Forsikringen dækker ikke ekstrem sport
som f.eks. dykning, vandskiløb, whitewaterrafting, og lign. Ønsker
man at dyrke disse sportsgrene, er der mulighed for at tilkøbe en
ekstra forsikring for 995 kr. I er velkomne til, at kontakte os hvis I
ønsker, at høre nærmere om forsikringsmulighederne. Ønsker man,
at tegne egen forsikring skal denne dække det samme som den
forsikring man kan købe via Explorius. Det er eget ansvar, at sikre,
at forsikringen dækker. Policen og underskrevne dokumenter skal
indsendes til Explorius senest 30 dage inden afrejsen.
Pas & visum
Deltageren skal have et visum for at rejse uden for Europa. Explorius
kan rådgive om hvordan man skal forholde sig mht. ansøgning om
et studentervisum, samt hvilken dokumentation der behøves. Det
er deltageren selv der er ansvarlig for, at søge om visum og sikre, at
det bliver klar i tide inden afrejse. Visum afgifter og eventuel rejse til
og fra ambassaden indgår ikke i programafgiften. For flere af vores
værtslande gælder at deltagerens pas skal være gyldigt i mindst 6
måneder efter programafslutningen.

Kontakt venligst kontoret for, at få tilsendt en beskrivelse af de
regler og krav der knytter sig til de tre rabattyper.
Forældre initialer: _________________ Elev initialer: _________________

Afrejsemøder
Alle deltagere som tager på et studieår skal deltage med mindst én
forælder i et afrejsemøde. Explorius ser gerne, at begge forældre
deltager på mødet, specielt familier med 2 separate husholdninger.
Møderne afholdes i København og i Vejle. Rejser til og fra dette
møde betaler deltagerne selv. Vi anbefaler at man deltager på Get
Ready møderne, som afholdes i november – marts. Der kan findes
mere information om disse møder på vores hjemmeside.
Regler
For at udvekslingsåret skal kunne gennemføres på en sikker og god
måde, findes der regler som deltagerne skal overholde. Reglerne
sendes sammen med ansøgningsmaterialet. Sammen med disse
regler kan der også komme andre regler der skal overholdes f.eks.
værtsfamiliens regler, skolens regler, samt lokale og nationale love
i det land man opholder sig i. Deltageren kan blive tvunget til, at
afbryde programmet hvis regler og love ikke følges.
Gældende ret og værneting
Aftalen mellem Explorius og kunden reguleres af dansk ret med
værneting i 1. Instans ved byretten i København.

Ved afbestilling refunderes følgende beløb ikke, uanset om du har
den lille eller store afbestillingsforsikring: Afbestillingsforsikringen,
de første 10.000 kr. af programprisen, flyskat/ brændstoftillæg, evt.
SEVIS-gebyr samt øvrige udgifter, som du selv har afholdt til visum,
forsikring, vaccinationer og helbredsundersøgelser.
Vær opmærksom på, at afbestillingsforsikringen kun er gældende,
hvis den bliver tegnet ved tilmelding til programmet, dvs. hvis
beløbet bliver indbetalt sammen med den første delbetaling.
Tilbagebetaling ved afbestilling
Følger lovgivningen for pakkerejser, se link herunder:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59467
Hvis programmet afbrydes efter afrejsen og før den planlagte
programafslutning, ydes ingen refusion af programprisen for den
resterende periode. Dette gælder både i de tilfælde, hvor en
elev – uanset årsag – bliver sendt hjem af værtsorganisationen og
i de tilfælde, hvor eleven selv – uanset årsag – trækker sig ud af
programmet før planlagt tid.

Tilbagebetaling ved afbestilling

Hvis tidligere del-betalingsdatoer er overskredet ved tilmelding tillægges disse til den førstkommende delbetaling.
2019/20-års priser er baseret på de valutakurser og transportomkostninger pr. 04-05-2018
Eventuelle valutatillæg kan forekomme.

Forældre 1/værge (brug blokbogstaver)					

Underskrift og dato

Forældre 2/værge (brug blokbogstaver)					

Underskrift og dato

Elev (brug blokbogstaver)							

Underskrift og dato

Vi erklærer med vores underskrifter os indforstået med ovenfor nævnte generelle vilkår og betingelser.
Vi erklærer også, at have modtaget, læst og forstået de generelle vilkår og betingelser inden underskrift.

Forældre initialer: _________________
Elev initialer: _____________________

Bilag 1:

Bilag 2:

Explorius betalingsvilkår 2019/20 - Classic program

Explorius betalingsvilkår 2019/20 - Select program

Pakkemodellen for Classic består af to fakturaer. Den første faktura
indeholder programprisen, opdelt i rater. Den anden og sidste
faktura indeholder tilvalg, rabatter og andre omkostninger.
Betalingsplan for programmer med start i juli/august/september:

Transparent model “Select”
Priserne for Select programmerne, inkluderende skole og
værtsfamilie/boarding placering, er offentliggjort i den lokale valuta
for destinationslandet. Dertil sælger vi en “servicepakke” i danske
kroner, inkluderende forberedende møder som Get Ready og PreDeparture, flybilletter, camp*, support til visumansøgning og 24/7
support i både hjemland og værtslandet, før og under opholdet.
Når skolepladsen er accepteret, vil vores partner fremsende en
faktura på programmets pris til de kunder, som ønsker at betale
programprisen til skolen/partneren direkte, inden for 10 dage.
Servicepakken betales i rater og består i alt af to fakturaer.

Første faktura:
1 rate: - Forfald 10 dage efter tilmelding
• Depositum (refunderes ikke) 10.000 kr.
• Afbestillingsforsikring – hvis relevant
2. rate: Forfald 1. september
• 25% af programprisen
3. rate: - Forfald 1. december
• 25% af programprisen
4. rate: - Forfald 1. februar
• 25% af programprisen
5. rate: - Forfald 1. april
• Resterende programpris
Slut faktura: - Forfald 1. juni
• Forsikring
• Farlig sport forsikring (hvis relevant)
• Rabat for direkte placering eller søskenderabat (hvis relevant)
• Flyskatter og brændstoftillæg
• Valutatillæg/fradrag (hvis relevant)
Vær opmærksom på, at for tilmeldinger, der ligger efter en af de
ovenstående forfaldsdatoer, vil blive opkrævet flere rater samtidigt.
F.eks. Hvis du tilmelder dig d. 5. februar i afrejseåret, så vil du
blive opkrævet evt. Afbestillingsforsikring, de første 10.000 kr. af
programprisen samt 75% af den resterende programpris.
Betalingsplan for programmer med start i januar/februar/marts:
Første faktura:
1 rate: - Forfald 10 dage efter tilmelding
• Depositum (refunderes ikke) 10.000 kr.
• Afbestillingsforsikring – hvis relevant

USA*		
Canada		
UK		
NZ og AUS

55,000 DKK
55,000 DKK
50,000 DKK
60,000 DKK

Betalingsplan for servicepakken
Programstart efteråret 2019:
1. rate: - Forfald 10 dage efter tilmelding.
• Depositum (refunderes ikke) 10.000 kr.
• Afbestillingsforsikring – Hvis relevant
2. rate: - Forfald 1. februar
• 50 % af prisen på servicepakken
3. rate: - Forfald 1. juni
• Resterende pris på servicepakken
• Forsikring (hvis relevant)
• Rabat for direkte placering eller søskenderabat
(hvis relevant)
• Flyskatter og brændstoftillæg
• Gebyr for specielle diæter (hvis relevant)
Betaling til skolen: - forfald 10 dage efter accept af skoleplads
Programpris – betales direkte til skolen eller partnerorganisationen
(i lokal valuta af destinationslandet)

2. rate: - Forfald 1. marts
• 25% af programprisen
3. rate: - Forfald 1. juli
• 25% af programprisen
4. rate: - Forfald 1. oktober
• 25% af programprisen
5. rate: - Forfald 1. december (i året op til afrejsen).
• Resterende programpris
• Forsikring
• Farlig sport forsikring (hvis relevant)
• Rabat for direkte placering eller søskenderabat
(hvis relevant)
• Flyskatter og brændstoftillæg
• Valutatillæg/fradrag (hvis relevant)
Vær opmærksom på, at for tilmeldinger, der ligger efter en af de
ovenstående forfaldsdatoer, vil blive opkrævet flere rater samtidigt,
se eksemplet for betalingsplan med afrejse juli/august/september.

Forældre initialer: _________________
Elev initialer: _____________________

