
   
 
 
 
Anmälan, avtal och villkor för Grundutbildning i Bowenterapi 
Se priser på hemsidan. När din anmälan har inkommit skickas två fakturor till dig. En för anmälningsavgiften och en för 
restbeloppet. Om anmälan sker 6 veckor, eller senare, före kursstart skickas en faktura på hela beloppet. Om du väljer 
avbetalning, skickas en faktura på anmälningsavgiften och ett avbetalningsavtal för restbeloppet. Anmälan är bindande, se 
nedan för regler vid återbud.  
 
Om du väljer månadsvis avbetalning: Första inbetalningen sker senast 6 veckor före kursstart eller samtidigt med 
anmälningsavgiften. En fast avgift tillkommer, men inga räntor. Avgiften bakas in i avbetalningsavtalet. Ett avbetalningsavtal  
skrivs under av deltagaren och skickas, tillsammans med en kopia på identifikationshandling till Biopatiakademin. Du behåller  
en kopia av avtalet. Försenad månadsinbetalning debiteras med en påminnelseavgift samt dröjesmålsränta. 
 
Akademien för Bowenterapi har rätt att när som helst ställa in kurser eller ändra kursdatum. Detta kan ske vid t.ex. 
för lågt deltagarantal, sjukdom eller andra omständigheter. Om en kurs blir inställd betalas avgiften för den inställda kursen 
tillbaka, inklusive anmälningsavgift. Kostnader för resor och boende betalas inte, även om en kurs t ex vid sjukdom eller 
annan oförutsedd plötslig händelse måste ställas in med kort varsel. Om datumändring är nödvändig för något av 
delkurserna sker ingen återbetalning. Då schemat läggs så långt i förväg och oförutsedda saker kan hända måste skolan 
reservera sig för ändringar.  
 
Återbud: Vid återbud senast 6 veckor före kursstart återbetalas restbeloppet.  Anmälningsavgiften återbetalas inte. Om 
återbud sker senare än 6 veckor före kursstart är man skyldig att betala hela kursavgiften. Detta gäller även om man har valt 
avbetalning. Undantag till detta är vid personlig eller nära anhörigs (barn, make, maka) död eller sjukdom, läkarintyg krävs. 
Skolan behåller dock alltid 700 kr. för administration.  
 
Ångerrätt: Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar.  Ångerfristen börjar löpa från den 
dag du skrivit på denna anmälningsblankett. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du meddela det skriftligen via e-post. Du kan också 
använda ångerblanketten som finns på Konsumentverkets hemsida. Återbetalning sker till dig inom 14 dagar räknat från dagen då 
Biopatiakademin mottagit meddelandet om ångerrätt, med undantag om meddelandet når fram under semestertider eller oförutsedda 
omständigheter,  då återbetalning i stället sker snarast möjligt.   
 
Akademien för Bowenterapi ansvarar inte för undersökningar och behandlingar som utförs.  
Elevförsäkring eller terapeutförsäkring rekommenderas.  
 
Fyll i uppgifterna nedan och skicka sen in hela det här pappret.  
 
Kursnamn och kursstart:____________________________________________________________________________  
  
Namn:__________________________________________________________________________________________ 
  
Adress:__________________________________________________________________________________________ 
 
Postnummer:______________Ort:____________________________ Län:____________________________________ 
 
Telefon: __________________________ E:mail:________________________________________________________ 
 
Jag godkänner att mina kontaktuppgifter lämnas ut till andra som har anmält sig till samma kurs.     JA       NEJ 
T ex vid utskick av deltagarlista eller annan information. 
 
Om du vill avbetala, ringa in antal månader:      3       6       12        
 
Kom ihåg att anmälningsavgiften ska betalas in samtidigt som första delbetalningen om anmälan sker 6 veckor eller senare 
före kursstart.   
 
Jag anmäler mig till kursen ovan och bekräftar samtidigt att jag har tagit del av villkoren i denna anmälningsblankett, samt 
Biopatiska Kinesiologiskolans integritetspolicy som finns presenterad på hemsidan under ”Allmän information”.  
 
Datum:_________________  Underskrift:_____________________________________________________________  
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523 93 Marbäck 
079-523 93 Marbäck 
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