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Anmälan/Allmänt  
När du har valt den kurs/utbildning du vill anmäla dig mailar du till oss på minanda@livshalsa.se. 
Du kommer då erhålla ett ansökningsformulär, via mail, som vi vill att du skriver ut och fyller i. Skicka 
formuläret till Livshälsa Banergatan 9, 114 56 STOCKHOLM. Bekräftelse får du av oss via e-post, eller 
om sådan saknas, via brev.  
 
Anmälan är bindande.  
 
Kallelse till kurs skickas ut via mail eller brev senast två veckor före kursstart.  
 
Antagningskriterier 
Ska stå listat i för respektive utbildning på ansökningsformuläret.  
Våra kurser och utbildningar kräver obligatorisk närvaro.  
LIVSHÄLSA förbehåller sig rätten att stänga av elev som befinns olämplig för vald kurs/utbildning.  
 
Betalning  
Betala in anmälningsavgiften direkt vid anmälan efter det att du har mottagit 
faktura/anmälningsbekräftelse för att säkra din plats. Resterande avgift skall vara inbetald en månad 
före utbildningsstart och två veckor före start på kortare kurser. Det går ej att kombinera olika 
rabatterbjudanden.  
 
Betalning till pg 134765-7. Ange ditt namn, personnummer och kursnummer på inbetalningen eller 
det OCR- nummer du fått på din anmälningsbekräftelse. Ta med kvitto/kvittens till kursstart. Mat & 
dryck ingår vanligtvis inte i kursavgiften.  
 
Ångerrätt  
Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får 
vår bekräftelse på din anmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå oss på070-
4678277eller minanda@livshalsa.se. Du kan även skicka ett brev till Livshäsla AB, Banergatan 9, 114 
56 STOCKHOLM. 
 
Ange datum för kursen samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank 
och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt 
inklusive anmälningsavgiften.  
 
Avbokning/ombokning  
Om du avbokar en kurs eller en utbildning när tiden för ångerrätten löpt ut (se föregående), har vi 
rätt att ta ut anmälningsavgiften. När tiden för ångerrätten löpt ut (se föregående), godkänns av- 
eller ombokning senare än en månad före kurs/utbildningsstart enbart med läkarintyg på sjukdom 
som inte kunde förutses vid tidpunkt för anmälan. Utöver vad gäller ångerrätten, om du avbryter en 
kurs/utbildning på grund av ett varaktigt studiehinder, som sjukdom styrkt med läkarintyg, eller 
annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den del av avgiften som inte 
förbrukats.  
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Litteratur  
Kurslitteratur, kurskompendier och förbrukningsmaterial ingår om inget annat anges.  
 
Inställd kurs  
Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid för lågt deltagarantal och 
vid händelser som är utom vår kontroll, t ex force majeur. Om kursen blir inställd eller om du inte blir 
antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha kursavgiften innestående 
men kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år. Vid ny bokning av kurs betalas mellanskillnaden om 
avgiften är höjd.  All återbetalning sker inom en månad. 
 
Försäkring  
Elever under utbildning hos Livshälsa AB omfattas av en ansvars- och olycksfallsförsäkring som även 
gäller under obligatorisk extern praktik inom Sverige.  
 
Ändringar  
Livshälsa förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, 
schema, kostnader, tryckfel, samt ändringar av studieregler och praktik.  
 
Diplom/intyg  
Diplom/intyg, erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs/utbildning är uppfyllda och full 
betalning erlagts. Underlag för dessa arkiveras hos Axelsons i maximalt fem år efter avslutad 
kurs/utbildning.  
 
Filmning, fotografering eller ljudinspelning  
Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten utan tillstånd från skolan.  
 
Dokumentering 
Livshälsa förbehåller sig rätten att utan förvarning dokumentera genom film och fotografering under 
pågående kurs. Om man ej vill hamna på bild behöver man meddela detta innan.  
 
Övrigt  
Du är välkommen att vända dig till oss med eventuella övriga frågor.  
  
Med vänliga hälsningar/ Best regards 
 
 
Minanda Fritz, VD/CEO  
LivsHälsa AB/LTD 
+46 70 467 8277 
minanda@livshalsa.se 
 


