
Köpevi l lkor privatperson 

1. Avtalspar ter
Dessa köpevillkor gäller för kursavtal med Beckmans Akademi AB,
(Beckmans Kvällsskola), mellan den privatperson som erhåller en bekräftelse om att denne är antagen till en
kurs (”Kursdeltagaren”) och Beckmans Akademi AB.

2. Anmälan
Anmälan sker via vår hemsida. Anmälan följs av en bekräftelse per e-post.

3. Bekräf te lse
Efter anmälan skickas en bekräftelse via e-post till kursdeltagarna samt ett meddelande på sökandes sida i
sökportalen.

När sökande fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts. I samband med detta börjar ångerrätten 
enligt punkt 4 nedan att löpa. 

4. Ångerrätt  enligt  lagen om distansavtal  och avtal  utanför  affärslokaler,  2005:59 (”DaL”).
Kursdeltagare har rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar från den dag då
bindande avtal om kurs ingicks enligt punkt 3 ovan.

För att utöva ångerrätten ska sökande till Beckmans Akademi AB skicka ett klart och tydligt meddelande om 
sitt beslut att frånträda avtalet genom e-post till info@beckmans.se ( märk kvällsskolan) eller per telefon till  
08-660 20 20. Om Kursdeltagare väljer det här alternativet kommer Beckmans Akademi AB utan dröjsmål att
via e-post bekräfta mottagande av ditt beslut att utöva ångerrätten.

Meddelandet ska alltid sändas in eller lämnas till Beckmans innan ångerfristen gått ut för att ångerrätten ska 
anses utövad i tid. 

Om Kursdeltagaren frånträder avtalet med stöd av ångerrätten kommer Beckmans att betala tillbaka ev 
betalningar avseende aktuell kurs. Detta gäller t.ex. kredit- eller delbetalningsavtal som Beckmans Akademi AB 
erbjuder i samarbete med Human Finans. Kursdeltagaren har ansvar för att informera sådana andra företag 
om att ångerrätten utnyttjats och att det anknytande avtalet därmed inte gäller. 

Om kursen har startat och du har deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt. 

5. Star t  och kal le lse
Minst 5 veckor innan kursstart får du ett antagningsbesked med betalningsinformation, uppropstid och för 
vilken kurs anmälan gäller.

6. Studie t id
Kursens längd motsvarar 202 timmar och är uppdelad på två terminer med undervisning 2 kvällar i veckan à 
3 timmar per kväll.

7. Studieavbrot t
Om du avbryter kursen på grund av ett varaktigt studiehinder kan du ansöka om studieuppehåll, detta måste 
styrkas men intyg.

8. Frånvaro
Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de angivna ovan, är det tillfället förbrukat. 
Tvingas vi ställa in ett kurstillfälle och ersättningslektion ej kan ges har du rätt till kompensation för detta 
tillfälle.

9. Olycks fa l l s försäkr ing
Som deltagare är du försäkrad på väg till och från samt under pågående kurs.


