
 

 

Regler och villkor 
 
Praktisk information 
 
Utbildningen till inredningsarkitekt på IndretningsAkademiet är indelat i 30 lektioner, som avslutas med uppgifter, 
som den studerande ska skicka in för rättning. Anmälan accepteras endest för hela utbildningens läroplan. 
 
Utbildningen börjar ifrån datum för anmälan och omfattar 4000 timmar. 
 
Den studerande kan dra ut lektionarne fem år i allt maximalt ifrån datum för anmälan. När den studerande 
välger att ta lektionerne har ingen betydelse för betalningsskyldighetarne. 
 
Strax efter mottagandet av din anmälan skickar skolan den första lektionen till den studerande. 
 
Inlämningsuppgifterne rättas och kommenteras av IndretningsAkademiets lärere och skickas tillbaka till den 
studerande tillsammans med en ny lektion. Den studerande kan få högst 2 undervisningslektioner åt gången. 
 
Skolan frankerar all post til den studerande. Den studerande ska själv frankera sina inlämningsuppgifter. 
 
Den studerande förväntas rita för hand, när detta anges i uppgiften. Annars är det fritt att arbeta med 
ritningarna digitalt. 
 
Man måste vara 18 år eller äldre för att delta i undervisningen. Der finns ingen övre åldersgräns. 
 
Adressändringar måste anmäles omedelbart till skolan. 
 
Efter avslutad utbildning utfärdar skolan ett diplom med omdöme hur utbildningen har genomförts och vilket 
resultat den studerande har uppnått. 
 
Alla studerande kan efter utbildningen anmäla sig till examen, som kontrolleras av oberoende praktiserende 
arkitekter. 
 
Betalning 
 
Vid anmälningen till utbildningen som inredningsarkitekt betalar den studerande kursavgiften och 
anmälningsgebyr, som är på 1.800 kr., kontant med banköverförsel. 
 
Den studerande kan också betala kursavgiften med 20 månaders avbetalningar. Den studerande betalar inte 
räntor vid att benyttja avbetalningsordningen. Den studerande skall vara uppmärksam på, att det vill tilläggas 
en administrationsavgift på iallt 1.923,- DKK, om man önskar att benyttja avbetalingsordningen. 
 
Vid avbetalningar på 20 månader ska inbetalningen ske den första i varje månad. För anmälan som kommer in 
efter den 15-e i månaden, förfaller inte den andra avbetalningen den 1-a i månaden som följer, utan en månad 
senare. 
 
I kursavgiften ingår betalning för alla 30 lektioner, rättningar, skriftlig og muntlig handledning och examen. 
Kursavgiften inkluderar inte betalning för ritmateral och rekvisita, utöver den som skickas med den första 
lektionen. 
 
Förtrytelsesrätt 
 
Det er 14 dagars förtrytelsesrätt på anmälan till utbildningsförloppet. Fristen utlöper den dag, den studerande 
har anmält sig til utbildningen. Den studerande skall meddela IndretningAkademiet att förtrytelsesrätten görs 
gällande. Meddelandet skal givas skriftligt och kan givas genom att sända en e-mail på 
info@indretningsakademiet.dk. 
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Materialet till den första undervisningslektionen, som tas emot efter anmälan skall vara avsänt till 
IndretningsAkademiet har mottaget meddelandet om förtrytelse av utbildningsförloppet. 
Materialet skall sändas till: IndretningsAkademiet A/S, Blokken 88, 3460 Birkerød. Den studerande skall själv 
betala utgiften till returnering av materialet. 
 
Uppsägning och bindningsperiod 
 
I avtalsperioden kan den studerande säga upp uptbildningsförloppet, när det har gått 5 månader efter anmälen 
till utbildningen. Utbildningsförloppet kan efter 5-månadsperioden sagas upp med en månads varsel med utgång 
av en månad. Är den studerande tex. anmäld den 3/3 kan utbildningsförloppet först sägas upp den 3/8, med 
uppsägningsvarsel på en månad till utlopp av en månad. I exemplet stoppar utbildningsförloppet i slutet av 
september månad. 
 
Uppsägningen skall vara skriftlig och kan sändas med post eller som e-mail til info@indretningsakademiet.dk . 
 
Efter uppsägningstidens slut upphör uppkrävning av indbetalingar och det vil inte bliva sänt fler 
undervisningslektioner. 
 
Om utbildningsförloppet sägs upp under avtalsperioden och är betalad som engångsbetalning, refunderas 
beloppet för de returnerade avbetalningarne från uppsägningsmånadens slut och till avtalsperiodens slut. 
 
**** 
Har du frågar, som du vill ha besvaret strax, är du velkommen att ringe till Mette Rørdam 
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