
Bokningsregler för kurser under 2021. Regler för kurser under 2022 och framåt, 
se längre ned. 
 
Bokning  
Vi skickar bekräftelse och faktura till er när vi har mottagit anmälan. På fakturan finns 
detaljer om tider för betalning.   
 
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som exempelvis sjukdom eller 
om inte tillräckligt deltagarantal har uppnåtts. Om så sker erbjuds ni ett nytt 
utbildningstillfälle eller återbetalning av eventuellt erlagd avgift.   
 
Avbokning  
Avbokning av utbildning skall göras via epost eller brev.   
 
Vid avbokning fram till sex veckor före kursstart debiteras ni en avbokningsavgift på 1 
500 kr.   
 
Vid avbokning senare än sex veckor men tidigare än två veckor före kursstart 
debiteras ni 80% av det avtalade priset.   
 
Vid avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras ni hela summan.   
 
Byte av utbildningstillfälle 
Byte av utbildningstillfälle kan göras kostnadsfritt fram till sex veckor innan det 
bokade utbildningstillfället.    
 
Vid byte av utbildningstillfälle senare än sex veckor men tidigare än två veckor före 
kursstart debiteras ni 20% av det avtalade priset.   
 
Vid byte av utbildningstillfälle senare än två veckor innan kursstart  debiteras ni 30% 
av det avtalade priset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bokningsregler för kurser från och med 1/1 2022 
 
Bokning 
 
Vid anmälan skickar vi bekräftelse och faktura på 2500 kronor i anmälningsavgift. 
Detta utgör en del av kursavgiften. Resten av kursavgiften faktureras cirka två 
månader innan kursstart. På fakturorna finns detaljer om tider för betalning. 
 
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som exempelvis sjukdom eller 
om inte tillräckligt deltagarantal har uppnåtts. Om så sker erbjuds ni ett nytt 
kurstillfälle eller återbetalning av erlagd(a) avgift(er). 
 
Avbokning 
Avbokning av utbildning skall göras via epost. 
 
Vid avbokning tidigare än två veckor innan kursstart debiteras ni 2500 kronor 
(anmälningsavgiften). 
 
Vid avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras ni 50% av kursavgiften. 
 
Byte av kurstillfälle 
 
Ombokning av utbildning skall göras via epost. 
 
Byte av kurstillfälle kan göras kostnadsfritt fram till sex veckor innan det bokade 
kurstillfället.  
 
Vid byte av kurstillfälle senare än sex veckor men tidigare än två veckor före kursstart 
debiteras ni 1500 kronor. 
 
Vid byte av kurstillfälle senare än två veckor innan kursstart debiteras ni 30% av det 
avtalade priset. 


