Aktuella kursavgifter framgår på www.finansiellutbildning.se
Är du osäker på kursavgiften, kontakta gärna utbildningsansvarig.

Anmälan & avbokningsvillkor

Anmälan och betalning
Anmälan är bindande. Vi bekräftar mottagen anmälan inom tre arbetsdagar.
Antal deltagare är begränsat till 10 personer per utbildningstillfälle och anmälningarna accepteras i
turordning. Är kursen/föreläsningen fullbokad ges förtur vid nästkommande tillfälle.
Fakturering av bokad utbildning sker i samband med sista anmälningsdag för aktuell kurs.
Betalningsvillkor 30 dagar. Betalning skall vara HRA Finansiell Utbildning AB tillhanda på angiven
förfallodag enligt fakturan. Glöm inte ange i anmälningsformuläret om det skall framgå något
referensnummer eller annan referens på fakturan.
Avbokning endagskurs (samt tvådagarskursen TRV som dagkurs)
Återbud meddelas skriftligen via e-post. Fram till fyra veckor före utbildningstillfälle kan
avbokning ske utan debitering.




Avbokning 4 - 2 veckor före kursstart: 50% av kursavgiften debiteras.
Avbokning 2 veckor eller inom spannet 2 - 1 vecka före kursstart:
75% av kursavgiften debiteras.
Vid senare avbokning debiteras 100%
(1 vecka/inom spannet 0 - 1 vecka före kursstart).

Avbokning kurs när logi och helpension ingår i avgiften (TRV)
Återbud meddelas skriftligen via e-post. Fram till fem veckor före utbildningstillfälle kan
avbokning ske utan debitering.





Vid avbokning 5 - 4 veckor före kursstart debiteras 25% av kursavgiften.
Vid avbokning 4 veckor eller inom spannet 4 - 2 veckor före kursstart debiteras 50% av
kursavgiften.
Vid avbokning 2 veckor eller inom spannet 2 - 1 vecka före kursstart debiteras 75% av
kursavgiften.
Vid senare avbokning debiteras 100% (1 vecka eller inom spannet 0 - 1 vecka före
kursstart).

Inställda utbildningstillfällen
Vid oförutsedda händelser som står utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att ändra i
programmet samt ställa in kurser. Vid för få anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in kurser
om vi inte tillsammans med anmälda deltagare kommer fram till en annan lösning.
HRA Finansiell Utbildning AB  08-702 99 79  hra@finansiellutbildning.se
Utbildningsansvarig: Heléne Rasmussen-Anderberg  070-832 79 79

