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ALLMÄNNA VILLKOR - SÖDERSTEDTS Omsorgsakademin™ 
 
 
Allmänt om bokning av ortsbaserad utbildning 
 
Ortsbaserade kurser och program bokar du enklast via vår hemsida. Formuläret för kursbokning når 
du genom knappen ”Boka” på respektive kursbeskrivning eller via vår kalender. 
 
 
Bekräftelse/Kallelse 
 
När du bokat en kurs får du ett mail med en kursbekräftelse. Har du inte fått bekräftelsen från oss 
inom 48 timmar, vänligen kontakta oss. Två veckor före kurstillfället skickar vi ut en påminnelse med 
kurstider, karta och vägbeskrivning, hotellinformation och övriga detaljer. 
 
 
Avboknings- och ombokningsregler  

Bokningen är bindande. Vid förhinder kan kursplatsen överlåtas till annan person. Alla av- och 
ombokningar samt platsöverlåtelser ska alltid göras skriftligt till: info@omsorgsakademin.com  
 
SÖDERSTEDTS Omsorgsakademin™ följer branschens standardregler från Almega 
Utbildningsföretagen.  
 
Vid bokning av enstaka kurs 
 
Sker avbokning/ombokning av kursplats tidigare än två veckor före kursstart debiteras ingen 
kursavgift. Sker avbokning/ombokning av kursplats senare än två veckor före kursstart debiteras hela 
kursavgiften.  
 
Du har möjlighet att boka om 2 gånger.  
 
Vid bokning av program 
 
Avbokning kan ske upp till två veckor efter bokningsdatum för programmet, därefter debiteras full 
programavgift. 
 
OBS: För utbildningarna Certifierad Demensvårdsspecialist®, The Leadership Challenge®, Ny Som 
Chef och Ledare, Legacy Ledarskap® och Framgångsrikt Förtroendeuppdrag gäller fyra veckors 
avbokningstid då dessa kurser innefattar förberedande arbeten. Skulle du ändå få förhinder nära 
kursstarten debiterar vi dig, men du är välkommen att gå kursen vid ett senare tillfälle utan ytterligare 
kostnad. 
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Kursavgift och fakturering 

I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch och för- och eftermiddagsfika.  

Om du har valt fakturering som betalningssätt, faktureras kursavgiften inom 7 dagar från din anmälan. 
Betalning ska ske senast 30 dagar efter fakturering.  
 
Vid försenad betalning har SÖDERSTEDTS Omsorgsakademin™ rätt till dröjsmålsränta enligt 
räntelagen. Ange faktureringsadress, organisations- och referensnummer i samband med din 
kursbokning.  

Samtliga priser är angivna inkl. moms. 
 
 
Hotell och resa 
 
I samband med kursinformationen får du rekommendation av hotell. Vi hjälper gärna till med tips om 
resa eller hotell.  
 
I vissa utbildningsprogram ingår logi, se kursbeskrivning på kurssidan. 
 
 
Kurslokaler  

Information om kurslokal meddelas alla deltagare via mail ca 2 veckor före kursstart. Våra kurslokaler 
ligger alltid centralt, med närhet till allmänna kommunikationer.  
 
 
Förkunskaper  

För att försäkra dig om att du hamnar på rätt utbildning ber vi dig ta del av kursbeskrivningen med 
tillhörande kursmål, målgrupp och eventuella förkunskapskrav. Vi hjälper gärna till med råd om val av 
rätt utbildning. 
 
 
Förtäring 
 
Lunch samt förmiddags- och eftersmiddagsfika ingår i kursavgiften. Vid 2- eller flerdagarsutbildningar 
ingår även middag samtliga dagar, utom sista kursdagen.  
 
Glöm inte att meddela oss ev specialkost. Maila till info@omsorgsakademin.com. 
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Kursgaranti 
 
Blir du mot förmodan inte nöjd med den utbildning du deltar i erbjuds du, efter överenskommelse, att 
delta i en motsvarande utbildning hos SÖDERSTEDTS Omsorgsakademin™ utan extra kostnad. 
 
 
Förbehåll  

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser, utbildningsdatum samt ställa in planerade utbildningar.  

---------------------------- 
 

 


