
VILLKOR FÖR UTBILDNINGEN 
IndretningsAkademiet A/S – IndretningsAkademiet.dk 

 
 ANVÄNDNING 

 Dessa villkor/betingelser (”Villkoren”) gäller varje 
avtal mellan InretningsAkademiet A/S, CVR-nr. 
16276790 (”IndretningsAkademiet”) och varje an-
vändare och studerande (”den Studerande”). 

 Villkoren utgör således en integrerad del av det av-
tal som ingås när den Studerande anmäler sig till 
IndretningsAkademiets utbildning till inredningsar-
kitekt på www.indretningsakademiet.dk/til-
melding. 

 UTBILDNINGENS INNEHÅLL OCH TILLGÅNGSKRAV 

 Utbildningen till inredningsarkitekt på Indret-
ningsAkademiet är fördelad på 30 lektioner och är 
normerad till 4 000 timmar. 

 Det är endast möjligt att anmäla sig till läroplanen i 
sin helhet. 

 Man måste ha fyllt 18 år för att kunna deltaga i 
undervisningen. Det finns ingen övre åldersgräns. 

 UTBILDNINGSPERIODEN 

 Senast tre arbetsdagar efter att anmälningen har 
mottagits sänder IndretningsAkademiet den första 
lektionen till den Studerande. 

 Den Studerande kan sprida  lektionerna över maxi-
malt fem år från anmälningsdatumet. Den Stu-
derande väljer fritt hur han/hon önskar ta lektion-
erna. 

 Om den Studerande byter adress under utbildnings-
perioden måste detta omedelbart meddelas till Ind-
retningsAkademiet. 

 

 
 UPPGIFTER OCH AVGÅNGSEXAMEN 

 Den Studerande avslutar varje lektion med att lösa 
en uppgift som ska insändas till IndretningsAkade-
miet enligt punkt 11.1.  

 Svaren rättas och kommenteras av IndretningsAka-
demiets undervisare och returneras till den Stu-
derande tillsammans med en ny lektion.  

 Den Studerande kan högst få sig tillsänt två lekt-
ioner åt gången. 

 Det förväntas att den Studerande ritar för hand när 
detta krävs i uppgiften. Efter  lektion 10 kan den Stu-
derande fritt välja om han/hon vill arbeta digitalt 
med ritningarna. 

 Efter lektion 30 skickas en avgångsexamensuppgift 
till den Studerande. Uppgiften ska lösas och insän-
das till IndretningsAkademiet inom 3 månader efter 
att den Studerande mottagit uppgiften enligt punkt 
11.1. Lösningen bedöms av en oberoende arkitekt 
tillsammans med IndretningsAkademiets undervi-
sare. 

 Om den Studerande väljer att inte gå upp till exa-
men kan han/hon istället få ett skriftligt uttalande 
från IndretningsAkademiets undervisare. 

 PRISER OCH BETALNINGSMÖJLIGHETER 

 Samtidigt med anmälan till utbildningen betalar den 
Studerande den aktuella kursavgiften – inklusive 
startavgift – som framgår av www.indretningsaka-
demiet.dk , kontant genom banköverföring eller 
med hjälp av bankkort. 

 Som alternativ till full betalning enligt punkt 5.1 har 
den  Studerende möjlighet att betala startavgiften 
och därefter sprida betalningarna över 20 månader. 
Betalningarna fördelas jämnt över perioden. Ingen 
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ränta påförs kursavgiften men däremot en mindre 
administrationsavgift.  

 Vid avdragsbetalning över 20 månader enligt  punkt 
5.2 förfaller den månatliga inbetalningen den 1:a 
dagen i varje månad. För anmälningar till utbild-
ningen som mottages efter den 15:e dagen i en må-
nad är den första förfallodagen först nästkom-
mande månad. 

 Kursavgiften omfattar betalningen för samtliga 30 
lektioner, rättande av uppgifter, skriftlig och munt-
lig handledning samt examen. Kursavgiften omfat-
tar inte ytterligare material än det som medskickas 
i samband med den första lektionen. 

 IndretningsAkademiet frankerar all post til den Stu-
derande. Den Studererade står för kostnaderna för 
sina svar. 

 IndretningsAkademiets afsendelse af post og opga-
ver til den Studerende er indeholdt i uddannelses-
honoraret, men den Studerende skal selv afholde 
omkostningen til afsendelse af sine besvarelser mv. 
til IndretningsAkademiet (ud over kursushonora-
ret). 

 BETALINGSVILLKOR 

 Betalingsvillkoren är 10 dagar netto. Vid utebliven 
betalning debiteras 2 % dröjsmålsränta per påbör-
jad månad räknat från förfallodatumet. Därutöver 
debiteras en påminnelseavfgft på 100 DKK för varje 
påminnelse. 

 Klagomål berättigar inte den Studerande till att 
hålla inne betalningar enligt punkt 5. Den Stude-
rende är ej heller berättigad till att moträkna even-
tuella belopp i  IndretningsAkademiets fakturor. 

 ÅNGERRÄTT 

 Det är 14 dagars ångerrätt till anmälan till utbild-
ningen. Fristen gäller från den dag den Studerande 
har anmält sig till utbildningen. Meddelandet ska 
ske skriftligt i överensstämmelse med punkt 11.1. 

 Materialet till den första lektionen ska tillbakasän-
das till IndretningsAkademiet senast 14 dagar efter 
att IndretningsAkademiet har mottagit meddelande 
om att den Studerande har beslutat sig för att ut-
nyttja sin ångerrätt. Materialet skickas med vanlig 
post enligt punkt 11.1.  

 BINDINGSPERIOD OCH UPPSÄGNING  

 Avtalet kan först sägas upp fem månader efter da-
tumet för anmälan.  

 Efter bindningsperioden enligt punkt 8.1 kan den 
Studerande säga upp avtalet med en månads varsel. 
Om den Studerande till exempel har anmält sig den  
3 mars kan uppsägningen först ske den 3 augusti 
med avslut vid utgången av september månad. 

 Uppsägningen ska vara skriftlig och ske i överens-
stämmelse med  punkt 11.1. 

 När uppsägningsperioden är slut enligt  punkt 8.2 
upphör alla betalningskrav. Inga ytterligare lektio-
ner sänds till den Studerande. 

 Om  den Studerande har betalat utbildningen i form 
av en engångsbetalning enligt punkt 5.1 kommer 
den Studerande vid uppsägning att erhålla en åter-
betalning motsvarande 1/20-del av kursavgiften för 
varje resterande månad av avtalsperioden. Om upp-
sägningen sker mer än 20 månader efter anmälan 
är den Studerande således inte berättigad till någon 
återbetalning.  

 UPPHOVSRÄTT  

 IndretningsAkademiet har alla rättigheter till under-
visningsmaterialet, uppgifter m.m. som används i 
lektionerna eller som den Studerande mottagit un-
der utbildningsförloppet.  

 Den Studerande har inga rättigheter till undervis-
ningsmaterialet och har endast användarrätt till det 
material som mottas från IndretningsAkademiet. 

 Materialet får varken kopieras, mångfaldigas, vida-
resändas eller göras möjligt för andra att använda. 
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 ANSVARSBEGRÄNSNING 

 IndretningsAkademiet är ansvarig enligt de ersätt-
ningsregler som gäller enligt dansk lagstiftning. Ind-
retningsAkademiet kan således  inte hållas ansvarig 
för den Studerandes indirekta förluster i form av till 
exempel driftsförluster, förlorade intäkter, förlo-
rade data, tidsförluster etc. 

 IndretningsAkademiet är inte ansvarig för den Stu-
derendes eventuella oskickliga behandling, trans-
port eller förvaring av leverade material och doku-
ment m.m. Dessutom är IndretningsAkademiet inte 
ansvarig för huruvida utbildningen motsvarar den 
Studerandes förväntningar.  

 IndretningsAkademiets eventuella ersättningsan-
svar gentemot den Studerande är begränsat till det 
fakturerade beloppet. 

 KONTAKT OCH KLAGOMÅL 

 Kontakter till IndretningsAkademiet beräffande Vill-
koren kan ske via vanlig post till Staget 12, 3070 
Snekkersten, Danmark eller per e-post till info@ind-
retningsakademiet.dk.  

 Om den Studerande har frågor som han/hon önskar 
bli besvarade omedelbart kan IndretningsAkademi-
ets VD Mette Rørdam kontaktas på +45 61 40 41 15. 

 Om den Studerande har klagomål föreslår vi att 
han/hon i första omgången vänder sig direkt till Ind-
retningsAkademiet.  

 Om det trots allt inte skulle lyckas  att finna en ända-
målsenlig lösning uppmanas den  Studerande till att 
vända sig till Konsumentverket för ytterligare råd-
givning.   

 RÄTTSHANTERING 

 Avtalet och Villkoren ska tolkas enligt dansk lagstift-
ning. 

 Varje tvist som skulle kunna uppstå ska avgöras i de 
allmänna domstolarna med domstolen i Helsingör 
som första instans. 
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