
Anmälningsvillkor 
  

Var god läs igenom våra anmälningsvillkor innan du gör en 

kursanmälan. 

 

Strikt hundägaransvar 

På alla våra aktiviteter/kurser gäller strikt hundägaransvar. Självklart ska din 

och andras hundar även vara friska. 

 

Du anmäler dig till våra kurser genom att skicka ett mail 

till: mail@nositeten.se (använd helst formuläret på hemsidan). 

  

Ange vilken kurs (kurs-ID) din anmälan avser, ditt namn, mobilnummer, 

postadress och mailadress, hundens namn, ras och ålder, samt eventuellt 

tidigare kurs. 

Informera även om du har en reaktiv hund så vi kan skapa bästa möjliga 

förutsättningar. 

 

Betalning 

Du anses anmäld till kursen när du angett dina uppgifter (via mail) och 

anmälningsavgiften ska betalas senast 15 dagar efter att vi bekräftat din 

kursanmälan.  

Inbetalning görs efter utsänd faktura glöm inte att ange fakturanummer. 

Hela kursavgiften skall vara inbetald enligt fakturans "förfallodag".  

 

Återbud 

En anmälan är bindande, men kan återtas enligt reglerna om ångerrätt. 

 

Ångerrätt 

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du rätt att ångra dig och 

avboka din anmälan genom att meddela oss inom 14 dagar. Tiden 

räknas från det att vi bekräftat din anmälan. När du anmäler dig via webben 

utgörs bekräftelsen av ett e-postmeddelande.  

Du nyttjar din ångerrätt genom att meddela oss per e-post. Meddelande kan 

även lämnas muntligt. Du har då rätt att återfå hela avgiften. Återbetalning 

ska ske inom 30 dagar. 

Om kursen har startat och du deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat 

att avstå din ångerrätt. 

  

https://lagen.nu/2007:1150
mailto:mail@nositeten.se


Återbetalning av kursavgift vid avanmälan 

Om du ångrar din anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan kursen 

startat kan vi ta ut en administrationsavgift: 

Vid återtagande senast 7 dagar före kursstart, tar vi ut en avgift 

motsvarande anmälningsavgiften. 

Vid återtagande senare än 7 dagar före kursstart en avgift a´ halva 

kursavgiften 

Om deltagare avbryter en påbörjad kurs kan vi ta ut hela avgiften. 

Om avbrottet beror på sjukdom styrkt med läkarintyg eller veterinärintyg 

betalar du för den tid du deltagit.  

 

Inställd kurs 

Det kan komma att hända att vi tvingas ställa in en kurs före start. I detta 

fall återbetalas hela kursavgiften snarast och du informeras via de 

kontaktuppgifter du lämnat. 

 

Löptik 

Vet du med dig att du har en tik som löper, rådfråga oss om lämpligheten i 

att delta innan du anmäler dig. 

  

Frågor? 

Har ni frågor är ni varmt välkomna att höra av er dagtid till Maria, mobil 

070-5436201 
 

 

 


