
Anmälningsvillkor 

Ångerrätt: 

Ångerrätt privatperson för anmälan via vår expedition/direkt på plats: 
Ångerätt företag via expedition/direkt på plats samt distans (internet, telefon 
mm): 

Efter antagningsbesked har du fem arbetsdagar på dig att avboka din utbildningsplats och 
få tillbaka eventuellt erlagd betalning. Har du gjort intervju innan (gäller Bli den du är och 
ACT- steg 1) anmälan är den däremot direkt bindande och avbokning kan endast ske enligt 
de avgifter och villkor som anges nedan. 

• Vid avbokning 30 eller fler dagar före utbildningens startdatum debiteras 25 % av 
första terminsavgiften. 

• Vid avbokning 29 eller färre dagar före utbildningens startdatum debiteras hela 
första terminsavgiften. 

• Vid avbokning under påbörjad utbildning debiteras innevarande utbildningsår. 

Avbokning görs skriftligen per brev eller inskannat brev via e-post. Som avbokningsdag 
räknas det datum avbokningen anlände till oss per post eller e-post. Om du redan betalt 
hela kursavgiften och tvingas avboka, får du pengarna tillbaka i enlighet med ovanstående 
avbokningsregler. 

Ångerrätt privatperson för anmälan på distans (internet, telefon mm): 

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen 
löper ut 14 dagar efter den dagen då avtalet ingicks. Om du påbörjar kursen under 
ångerfristen ger du därmed ett särskilt samtycke till att kursen påbörjas under ångerfristen. 
Det innebär att vi har rätt att behålla en proportionell andel av kursavgiften som motsvarar 
utförda delar av kursen. 

Observera att din ångerrätt enligt denna punkt inte gäller om du bokat din kurs genom att 
fysiskt besöka vår expedition, se då i stället villkoren för avbokning ovan. 

• Vid avbokning 30 eller fler dagar före utbildningens startdatum debiteras 25 % av 
första terminsavgiften. 

• Vid avbokning 29 eller färre dagar före utbildningens startdatum debiteras hela 
första terminsavgiften. 

• Vid avbokning under påbörjad utbildning debiteras innevarande utbildningsår. 

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att 
frånträda avtalet till oss via e-post eller post till: HumaNova, Skeppbron 32, 111 30 
Stockholm. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt 
meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Du kan även 
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använda dig av den standardblankett som tagits fram av Konsumentverket och som finns 
tillgänglig på Konsumentverkets hemsida. 

Verkan av utövad ångerrätt 

Oftast fakturerar vi dig först vid påbörjad kurs varför du i många fall inte kommer att ha 
erlagt någon betalning under ångerfristen. Om du har erlagt någon betalning och du 
frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig (förutom 
om du påbörjat kursen inom ångerfristen då vi har rätt att dra av proportionellt belopp 
enligt ovan). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som 
helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda 
avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv 
har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med 
oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. 

Att söka: 

Fyll i anmälningsformuläret på vår hemsida. 

Platserna tillsätts i kronologisk ordning. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. 

Rabatt vid tidig anmälan 

Vi erbjuder 10 % rabatt på första terminens avgift på Bli den du är vid bokning av kurs innan 
den 17 november för VT och 17 maj för HT. 

Övrig information: 

Vid anmälan till Bli den du är, Organisationskonsult, ACT-steg 1 samt Par-och 
relationsutbildningen tillkommer en anmälningsavgift på 500SEK. Denna kostnad läggs på 
din första faktura. 

Ansökan om betalning på 2-6 månader(per terminsavgift) kan göras, blankett erhålles via 
info@humanova.com. Administrativ avgift på 100 kr per faktura tillkommer. 

HumaNova Utbildning förbehåller sig rätten att dra tillbaka ett antagningsbesked vid 
eventuell vidareutbildning om nedanstående punkter ej uppfyllts innan kursstart: 

• Haft utvecklingssamtal med någon av dina lärare 
• Godkänd på tidigare utbildning (Bli den du är eller Samtalscoach) 
• Personlig mognad och stabilitet i din egen process 

Alla utbildningar betalas mot faktura. 
Litteratur och terapi som erfordras i vissa utbildningar ingår ej i priset om inte annat anges. 

Om anmälningsantalet till en utbildning understiger 8 personer förbehåller vi oss rätten att 
ställa in utbildningen. 



Personuppgifter som lämnas till HumaNova kommer att lagras och behandlas i våra interna 
datasystem. Vi lämnar aldrig dessa adressuppgifter vidare till andra. 

Kontaktuppgifter: 

Kontakta oss gärna för mer information eller frågor på 08-442 99 00 eller 
info@humanova.com. 
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