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UTBILDNINGSAVTAL 2021  

  
 
Dagens datum mellan: 
 

Elevens namn  

Adress  

Postnr. och ort  

Personnummer  

Mejl   

Mobil     

 
Hädanefter kallad “Eleven” och Skolan for kroppsterapi 2019 AB, hädanefter kallad ”Totum”.  
Købmagergade 60, 1th, 1150 Köpenhamn K. Danmark. Moms nr.: SE 5591–652168 
 

ingår följande utbildningsavtal gällande deltagande i följande klass: 

Välja vilken klass  

 

§ 1 Betalning 
Eleven är informerad om att Totum inte tar emot stöd från offentliga myndigheter och utbildningen berättigar inte eleven 
utbildningsstöd från staten (SU). 
Eleven betalar en utbildningsavgift för sin rätt att delta i utbildningen som också täcker de i §3 nämnda utgifterna för 
utbildning. 
 
 
        Jag vill betala hela beloppet  
 
Utbildningsavgiften är på 75 000 SEK. 
Ovanstående belopp betalas i sin helhet senast 14 dagar 
före utbildningsstart. 
 
 

 
      Jag vill dela upp betalningen på 12 gånger 
 
Utbildningsavgiften är på 75.000 SEK. + 5.000 SEK i avgift 
Totalt 80.000 SEK 
Ovanstående belopp betalas i 12 omgångar á 6.666 SEK. 
 
1:a betalningen görs senast 14 dagar före utbildningens 
start. Resterande belopp delas upp på 11 gånger och 
betalas den 1:a de 12 kommande månaderna.   
 

 
      Jag vill dela upp betalningen på 24 gånger  
 
Utbildningsavgiften är på 75.000 SEK. + 5.000 SEK i avgift 
Totalt 80.000 SEK 
Ovanstående belopp betalas i 24 omgångar á 3.333 SEK. 
 
1:a betalningen görs senast 14 dagar före utbildningens 
start. Resterande belopp delas upp på 23 gånger och 
betalas den 1:a de 24 kommande månaderna. 

 
      Jag vill dela upp betalningen på 36 gånger  
 
Utbildningsavgiften är på 75.000 SEK. + 5.000 SEK i avgift 
Totalt 80.000 SEK 
Ovanstående belopp betalas i 36 omgångar á 2.222 SEK. 
 
1:a betalningen görs senast 14 dagar före utbildningens 
start. Resterande belopp delas upp på 35 gånger och 
betalas den 1:a de 36 kommande månaderna.  
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§ 2 

Eleven är berättigad att delta i Totum utbildning i kroppsbehandling.  
Utbildningen i kroppsbehandling och massage är 12 månader lång. 
Totum förbehåller sig rätten att ändra utbildningsplanens uppbyggnad och innehåll om Totum anser att en sådan ändring 
förbättrar utbildningen och dess kvalitet. Totum förbehåller sig också rätten att ändra datum för undervisningen under året 
om det anses nödvändigt. 
 
§ 3 

Totum står för undervisningen, tillgängliga utbildningslokaler och andra kostnader i samband med utbildningen. Utgifterna 
inkluderar kostnader för undervisningslokaler. 
 
§ 4 

När den 1-åriga utbildningen är avslutad tilldelas Eleven ett diplom för deltagande i undervisningen. 
Totum utfärdar diplom för deltagande i utbildningen under förutsättning att: 

• Eleven har betalat in hela utbildningsbeloppet 
• Eleven har deltagit under hela utbildningen utan betydande frånvaro 
• Totum kan gå i god för Elevens professionella kvalifikationer  

 
§ 5 

Av hänsyn till utbildningens professionella nivå och med hänsyn till alla deltagande elever är utbildningsavtalets villkor att 
Totum mottar bindande anmälan till utbildningen från minst 8 elever. 
Totum betalar tillbaka eventuell inbetald avgift till Eleven om Totum till följd av för få anmälningar inte kan starta 
utbildningen. 
 
§ 6 

Det finns ingen rätt till återkallelse utöver vad som följer § 18.  
Om det blir aktuellt kan utbildningen avbrytas men då tas en avgift ut.  
Vid avanmälan mer än 90 dagar före uppstart är avgiften 7 000 SEK. 
Vid avanmälan mer än 60 dagar före uppstart är avgiften 14 000 SEK. 
Vid avanmälan mer än 30 dagar före uppstart är avgiften 21 000 SEK. 
Vid mindre än 30 dagar till uppstart, kan utbildningen inte avanmälas. 
 
Utbildningsavtalet är inte ett löpande avtalsförhållande och varken Totum eller Eleven kan säga upp utbildningsavtalet. 
 
Parterna är berättigade att upphäva utbildningsavtalet till följd av väsentligt brott enligt dansk rätts allmänna principer. 
Som exempel på detta är Totum berättigade till att avvisa eleven med ögonblicklig verkan med eller utan varsel, om 
Eleven inte på behörgigt sätt deltar i undervisningen, eller följer Totums regler kring Elevens bruk av behandlingstekniker, 
som Totum visar under utbildningen. Om Eleven härefter inte följer Totums anvisningar, är Totum berättigade att upphäva 
utbildningsavtalet. En sådan upphävning frigör inte Eleven från betalningsskyldighet, enligt § 1, för den aktuella 
utbildningsperioden. 
 
Elevens frånvaro från utbildningen, av vilken som helst orsak, även inkluderat sjukdom, fritar inte Eleven från sina 
ekonomiska skyldigheter enligt utbildningsavtalet. 
 
§ 7 

För att Totum ska kunna informera eleven om utbildningsförloppet måste eleven först godkänna att Totum lagrar 
elevens data enligt dataskyddsförordningen, samt skicka information till eleven om utbildningsförloppet. 
 
Totum anordnar regelbundet evenemang för elever och färdigutbildade elever som kan vara till stor nytta. Eleven 
godkänner härmed att Totum får lov att kontakta honom eller henne angående framtida evenemang och nyheter. 
Exempel på dessa är det interna nyhetsbrevet som kan avanmälas när som helst. 

 
Datum:        Datum:  

  
 

 
 
____________________________    _____________________________ 
Eleven        För Totum 


