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E-post

kroppslängd vikt födelsedatum
eventuella diagnoser
eventuella ryggskador 

Namn Mobilnummer

Vi skickar helst fakturan med e-post. Om du ändå vill ha en pappersfaktura mot tillägg av 30kr/faktura, 
bocka i rutan

Fakturaadress, kommer att anges på fakturan eventuell annan adress för löpande information

Försäkring
Ridterapi Novalis har en olycksfallsförsäkring tecknad hos ”AGRIA Incident” som är knuten till 
hästen och skyddar på så sätt alla människor på och kring hästen.
Försäkringen gäller om din egen hemförsäkring eller olycksfallsförsäkring inte gäller.

Säkerhet och klädsel
Det är obligatoriskt att bära ridhjälm under terapin, annars gäller inte försäkringen. I de flesta fall 
kan jag låna ut hjälm. Säkerhetsväst är frivilligt. Tänk på kläder anpassade till vädret då vi rider 
utomhus, det behöver dock vara långbyxor. Det behövs stadiga skor eller stövlar, som sitter 
ordentligt fast på fötterna. Det behöver inte vara ridskor.

Sekretess
Din ridterapi skyddas av sekretess, men jag vill med ditt godkännande göra undantag för att 
kunna samtala eventuell medföljande personal eller god man om terapiupplägg, målsättningar 
och resultat.
Jag medger undantag från sekretess enligt ovan.

Hur ofta vill du komma till ridterapi (vanligen 1 tillfälle/vecka)? Uppehåll vid skolov?

Vilka målsättningar har du med ridterapin?
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Betalningsansvar

800 kr/45 minuter

600 kr/30 minuter

Jag är införstådd med ovanstående

Betalning sker enligt faktura efter månadens slut. I särskilda fall kan terapierna betalas i förväg.
Om du inte kan komma till terapin ska du avboka din tid senast dagen innan, annars förblir du 
betalningsskyldig. En viss regelbundenhet är dock nödvändig för att ridterapiupplägget ska vara 
befogat.

Här bekräftar du vilken typ av terapilektion du valt:

Ort samt datum Namnteckning

Namnförtydligande

GDPR

Vårt syften med att samla in personuppgifter är att:

• skapa möjligheter för ett effektivt och personligt anpassat ridterapiupplägg
• skapa förutsättningar för god kommunikation mellan inblandade parter gällande planering, 

avbokningar och annan löpande information
• utesluta kontraindikationer för ridterapi
• underlätta för en effektiv faktureringsprocess
• uppfylla vårt avtal med dig som kund 

Ridterapi Novalis sparar uppgifterna säkert tills de raderas efter avslutat behandlingsuppdrag eller 
på begäran från uppgiftslämnaren. I den mån som uppgifterna behövs för att tillgodose 
dokumentationskravet, så kommer de att sparas tills de inte längre behövs för det ändamålet.
Ridterapi Novalis lämnar aldrig uppgifterna vidare.

Uppgiftslämnaren kan begära ett registerutdrag för att se vilken information som finn sparad om 
hen.

Ridterapi Novalis är skyldiga att rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.
Du kan kontakta Ridterapi Novalis via jp@ridterapi-novalis.se 
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