
KURSER Naturmedicinska akademin 

Anmälan och betalningsvillkor 
 

 

Anmälan senast den 1 september på ansökningsblankett till Naturmedicinska Akademin.  

Anmälan är bindande.  

Betalningsvillkor och regler.  Du ansöker och förbinder dig ekonomiskt för hela kursen.                        

Våra betalningsvillkor är i enighet med konsumentsköpslagen.   

Anmälan: Fyll i ansökan på skolans ansökningsblankett och denna inlämnas underskriven.                      

I samband med att du får ett antagningsbesked erhåller du faktura på kurskostnaden och din plats på 

kursen är bokad.   

Från det datum du erhållit antagningsbesked/faktura har du ångerrätt i 14 dagar, därefter 

återbetalas inte avgiften och din plats är reserverad.   

Inställd kurs:  Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kursen vid för lågt deltagarantal 

och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. oväder, naturkatastrofer, olyckor, kursledares 

sjukdom. Om kursen blir inställd återbetalas inbetald avgift utan avdrag. För att en kurs skall 

genomföras måste det vara minst 10 elever.  

Skolans närmiljö är rök och drogfri.    

 

I samband med din ansökan till oss styrker du med din namnunderskrift att du tagit del av och 

godkänt Naturmedicinska akademins betalningsvillkor och regler.  

 

 

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 



 

Övrig information om ångerrätt, förhinder mm. enligt konsumentköpslagen. 

Genom anmälan tecknar vi ett avtal. Avtal är bindande, vilket innebär att båda parter är bundna av 

avtalet. Ingen av parterna kan ensidigt ändra eller upphäva överenskommelsen utan vidare.   

Övrigt gällande ångerrätt och avbokning av kurs:  Ångerrätt Du har enligt distans- och 

hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag vi har erhållit din 

anmälningsavgift Avbokning/ombokning Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan 

bindande. Dock upphör ångerrätten i samband med utbildningsstart. Om deltagare återtar/ombokar 

sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag för start av utbildning, tar vi ut en 

administrationsavgift. Vid återtagande/ombokning senast 30 dagar före utbildningsstart debiteras 

enbart en administrativ avgift på 700 kr. Vid återtagande/ombokning senare än 30 dagar före 

utbildningsstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften. Vid återtagande/ombokning 

samma dag som utbildningsstart eller senare, debiteras halva kursavgiften + ersättning för kostnader 

och förluster på grund av avbokningen.  

Varaktigt studiehinder Om skälet till att du återtar din anmälan eller avbryter en kurs är varaktigt 

studiehinder, såsom egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i egna hemmet eller 

annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, betalar vi tillbaka deltagaravgiften för ännu 

inte utnyttjade delar av kursen.  Vi strävar alltid efter att i så stor utsträckning som möjligt begränsa 

våra kostnader vid avanmälningar och försöker på så sätt minimera den avgift som vi har rätt att 

begära av dig enligt nedan.  

 Information om avbeställningsrätt: Vid beställning av utbildning på distans eller Internet gäller även 

ångerrätt enligt ”Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal”. Ångerrätten innebär att du kan 

ångra din anmälan genom att meddela oss detta skriftligen under ångerfristen, dvs. inom 14 dagar 

efter att du ingått avtalet. (Dag för inbetald anmälningsavgift).  Utnyttjar du din ångerrätt under 

ångerfristen återbetalas samtlig erlagd avgift inom 14 dagar. Ett undantag till huvudregeln om att 

avtal ska hållas är den s.k. avbeställningsrätten. Denna innebär en rätt för konsumenten att häva ett 

avtal innan Naturmedicinska Akademin presterat enligt avtalet, dvs slutfört utbildningen.  Enligt lag 

och praxis tillerkänns du som konsument en generell rätt att avbeställa eller avbryta en kurs mot att 

vi ges rätt att få skälig ersättning för våra kostnader och våra förluster på grund av avbokningen t.ex. 

för administration och annat i anledning av din anmälan och faktiskt utnyttjande av kursen. Om du 

således, avbeställer utbildningen innan den har slutförts har vi rätt till ersättning för den del av 

arbetet som redan har utförts.  Vi har även rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av att vi 

inte har kunnat åta oss annat arbete under kurstiden eller kunnat ersätta din plats med någon annan. 

Det är mycket svårt att ersätta plats för avhoppad elev när kursen väl startat. 

Övrigt enligt konsumentköplagen 41 § Häver säljaren köpet eller avbeställer köparen varan enligt 37 

§ har säljaren rätt till ersättning för; 1. särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra 

avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt, 2. särskilda kostnader till följd av 

hävningen eller avbeställningen. 3. förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset 

för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och 

omständigheterna i övrigt. Säljaren får förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning vid hävning 

eller avbeställning, om den är skälig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare 

som ersättning.   

 I samband med din ansökan till oss styrker du med din namnunderskrift att du tagit del av och 

godkänt Naturmedicinska akademins betalningsvillkor och regler.  



 

 

Ansökningsblankett Naturmedicinska Akademin  

 

KURS Öron-akupunktur 

Namn......................................................................................................................................................... 

Födelsedatum  ............................................................ 

Adress 

................................................................................................................................................................... 

Tel ................................................................................................................................  

E-post 

................................................................................................................................................................... 

Din syssla i livet idag? 

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

Din tidigare utbildning? 

................................................................................................................................................................... 

 

JAG HAR TAGIT DEL AV NATURMEDICINSKA AKADEMINS KURSFAKTA, BETALNINGSVILLKOR OCH 

REGLER SAMT GODKÄNNER DESSA. 

 

 

Ansöker härmed till utbildningen/kursen  

Datum ...................................................................... 

Namnunderskrift ............................................................................................................    

Namnförtydligande .......................................................................................................... 

  

  

  

 

 


