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Bekräftelse	  och	  anmälan	  till	  Medvetet	  bemötande	  
med	  inriktning	  kommunikation	  	  

	  
Personnummer	    

Namn  

Mailadress  

Telefonnummer  

Antalet	  dagar	    
 

Allergi	  eller	  
specialkost	  
 

 

Fakturaadress	  vid	  
fakturering	  via	  
mail	  

 

Fakturaadress	  vid	  
fakturering	  via	  
post	  	  
(debiteras	  30:-‐)	  

	  
 

	  
	  
Jag	  har	  läst	  och	  godtar	  Mötesforum	  Futuras	  anmälningsinformation	  (se	  nästa	  sida).	  	  
	  
Vår	  fakturering	  administreras	  av	  Prokab	  bokföring	  AB.	  
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Anmälningsinformation	  gällande	  Mötesforum	  Futuras	  utbildningar	  

.	  

Anmälan	  är	  bindande	  för	  deltagaren/företaget	  så	  snart	  Mötesforum	  Futura	  skickat	  
bekräftelse	  på	  att	  deltagaren	  antagits	  på	  utbildningen.	  Avbokning	  ska	  alltid	  ske	  skriftligt	  till	  
utbildningsföretaget.	  	  

Vid	  avbokning	  2	  -‐	  0	  veckor	  före	  utbildningsstart	  debiteras	  beställaren	  100	  %	  av	  
utbildningsavgiften	  om	  inte	  platsen	  kan	  överlåtas	  till	  annan	  person.	  	  

Vid	  avbokning	  4	  –	  2	  veckor	  före	  utbildningsstart	  debiteras	  beställaren	  50	  %	  av	  
utbildningssavgiften	  om	  inte	  platsen	  kan	  överlåtas	  till	  annan	  person.	  	  

Vid	  avbokning	  4	  veckor	  eller	  tidigare	  före	  utbildningsstart	  återbetalas	  hela	  
utbildningskostnaden	  utom	  en	  grundavgift	  på	  10	  %	  av	  den	  totala	  utbildningskostanden.	  

Utbildningsföretaget	  har	  rätt	  att	  ställa	  in	  en	  utbildning	  varvid	  alla	  eventuellt	  inbetalda	  
avgifter	  återbetalas.	  Ersättningar	  därutöver	  utbetalas	  ej.	  	  

Utbildningsföretaget	  har	  rätt	  att	  flytta	  enstaka	  utbildningsdagar	  utan	  att	  ersättning	  
utbetalas.	  	  

Utbildningsföretaget	  fakturerar	  utbildningsavgiften	  vid	  månadsskiftet	  före	  utbildningsstart.	  

Ombokning	  till	  annat	  utbildningstillfälle	  får	  endast	  göras	  två	  gånger	  och	  inom	  1	  år	  från	  
bokningstillfället.	  

Vid	  eventuell	  avbokning	  på	  grund	  av	  sjukdom	  krävs	  läkarintyg	  och	  deltagen	  äger	  då	  rätt	  att	  
gå	  nästkommande	  utbildningstillfälle	  på	  bokad	  utbildning	  istället.	  

Våra	  av-‐	  och	  ombokningsregler	  är	  baserade	  på	  Sveriges	  Auktoriserade	  Utbildningsföretags	  
(SAUF)	  riktlinjer	  
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