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Anmälan 
  
 
 
 
 
 
 
Anmälningsblankett till regressionsutbildningen (Steg 1) / Samtal(SER)terapeut utbildningen 
Detta är en anmälan till år 1, I andra terminen anmäler man sig vidare till Samtal(SER)terapeut utbildningen. 

Namn 
 
 

Telefon hem 

Adress 
 
 

Mobiltelefon 

Postadress 
 
 

Mailadress 

Personnummer (10 siffror) 
 
 

Har du eller arbetar du idag som terapeut/behandlare? 
  
 

Utbildningar eller kurser inom psykologi/vård/medicin eller alternativterapi/medicin. 
 (man kan börja denna utbildning utan några utbildningar i botten) 
 
 
 
 
 
 

Anmälan är bindande.  Se vidare köpvillkor i bilaga eller på baksidan av anmälan 

Hur vill du betala? 
 
Allt innan kursstart:______    Avbetalning med skolan: ______    Avbetalning med Human finans: ______    
 

Jag har tagit del av köpvillkoren och anmäler mig till utbildningen som startar. Skriv även vilken ort du vill gå.  
 
Helg/Intensiv start datum:                                                  Dagtid start datum: 
 
 

Datum                                                                                   Namnteckning 
 
 
 
 

Till  
Akademin för SER terapi AB 
Dunkärrsgatan 2 
256 57 Ramlösa  
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Köpvillkor för köp av kurs/utbildning hos Akademin för SER-terapi. 
 
§1. Anmälan 
Anmälan till våra kurser och utbildningar ska ske via en skriftlig anmälan på de anmälningsblanketter som finns på vår hemsida. 
Anmälan är bindande men avbokning kan ske enligt våra avbokningsregler, se Återtagande av anmälning. 
 
§2. Kursavgift och betalning 
När vi mottagit anmälan så skickar vi en faktura på anmälningsavgiften som skall vara oss till handa inom 10 dagar om inte vi 
gjort en skriftlig överenskommelse om annat betalningssätt. Ca 1-2 månader innan kursstart får du en faktura på det resterande 
beloppet som skall finnas på vårt konto en vecka innan kursstart. För dig som väljer att dela upp din betalning så skall första 
delbetalningen finnas på vårt konto en vecka innan kursstart om inte vi kommit överens om annat. 
 
§3. Återtagande av anmälan och ångerrätt 
- Du har rätt att ångra din anmälan inom 14 dagar, därefter är anmälan bindande, du har en plats i utbildningen och är skyldig 
att betala anmälningsavgiften och resterande utbildningsavgift 
- Vid anmälan 40 dagar innan kursstart gäller INTE ångerrätten, anmälan är då bindande direkt. Anmäler du dig 40 dagar innan 
start så accepterar du att avstå från ångerrätten. 
- Återtagande av plats i utbildning ska ske 40 dagar innan kursstart, efter det debiteras första terminsavgiften. Återtagande av 
plats i utbildning 8 dagar innan kursstarten debiteras full utbildningsavgift. 
- Vid återtagande av plats i utbildningen tidigare än 40 dagar innan kursstart, debiteras du ingen utbildningsavgift men däremot 
anmälningsavgift. 
- Återtagandet skall göras skriftligen via mail eller brev 
 
§4. Begränsat antal platser 
Det finns begränsat med platser i utbildningen. Du får en bekräftelse från Akademin för SER-terapi inom en vecka om du fått en 
plats i vår utbildning. Bekräftelsen kan dröja något längre i samband med storhelger eller semester. Får du ingen bekräftelse så 
kontakta oss igen. Om utbildningen är fullbokad kan du välja att anmäla dig till en reservplats och bli kallad med kort varsel. 
 
§5. Inställda lektioner 
Tvingas vi ställa in ett kurstillfälle pga sjukdom eller annat så sätter vi in ett extra tillfälle och för er som betalt boende och resor 
ersätter vi dessa kostnader mot uppvisande av kvitto. 
 
§6. Närvaro/Frånvaro 
För godkänd kurs/utbildning krävs 100 % närvaro, och att man tagit del av alla moment. Giltig frånvaro är sjukdom, anhörigs 
dödsfall och viss förbestämd frånvaro. Frånvaron skall styrkas med intyg och godkännas skriftligt av utbildningsansvarig på 
skolan. Vid giltig frånvaro har du möjlighet att ta igen det missade kurstillfället i en annan grupp i mån av plats, dock inom en 
begränsad period. Utbildningen står för ett sådant tillfälle kostnadsfritt. Vid ogiltig frånvaro blir man debiterad en avgift om man 
vill närvara i annan grupp. Utbildningen garanterar inte att man kan ta igen lektionen, utan det sker i mån av plats. Eleven 
ansvarar själv för att boka in sin missade lektion både vid giltig och ogiltig frånvaro. Priset för missad lektion är rörligt se aktuell 
prislista.  
 
§7. Vid avbruten utbildning 
Väljer man att avbryta utbildningen, är man fortfarande skyldig att betala det man anmält sig till. Vid avhopp avsäger man sig 
rättigheten att ta igen det man valt att inte gå. Dvs det går inte att ångra eller ta igen senare. Väljer man att inte höra av sig och 
slutar närvara på utbildningen så räknas det som ett avhopp. 
 
§8. Force majeure 
Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi på SER-akademin ej råder över, som leder till att våra kurser/utbildningar ej 
kan genomföras som planerat, har vi som utbildare ingen skyldighet att leverera våra tjänster. Force majeure kan inträffa vid tex 
extrema väderförhållanden, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, pandemi eller andra omständigheter vilka Akademin för 
SER-terapi ej råder över. 
 


