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Regler och villkor 

Praktisk information 
Utbildningen till inredningsarkitekt på IndretningsAkademiet är indelad i 30 lektioner. Varje lektion avslutas 
med en inlämningsuppgift som den studerande skickar in för rättning. Anmälan accepteras endast för hela 
utbildningens läroplan.  

Utbildningen börjar det datum du skickar in anmälan och omfattar 4000 timmar.  

Du har upp till fem år på dig att fullfölja utbildningen, från datumet för anmälan. När du väljer att ta 
lektionerna har ingen betydelse för betalningsskyldigheten. 

Strax efter mottagandet av anmälan skickar skolan den första lektionen till dig.  

Inlämningsuppgifterna rättas och kommenteras av IndretningsAkademiets lärare och skickas tillbaka till den 
studerande tillsammans med en ny lektion. Den studerande kan få högst två 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. I övrigt är det fritt att arbeta med 
ritningarna digitalt.  

Du måste vara 18 år eller äldre för att delta i undervisningen. Der finns ingen övre åldersgräns.  

Eventuell adressändring ska omedelbart anmälas till skolan.  

Efter avslutad utbildning utfärdar skolan ett diplom med omdöme om hur utbildningen har genomförts och 
vilket resultat den studerande har uppnått.  

Alla studerande kan efter utbildningen anmäla sig till examensprov, som rättas och bedöms av oberoende, 
praktiserande arkitekter.  

Betalning  
Vid anmälningen till utbildningen betalar den studerande kursavgiften och anmälningsavgiften via 
banköverföring. 

Engångsbetalning av hela beloppet uppgår till 22.797 DKK, inklusive startavgift om 1.800 DKK. Minimipris 
på 7050 DKK (6 månader). 
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Den studerande kan också dela upp kursavgiften med avbetalning på 20 månader. Det tillkommer inga 
räntor, men var uppmärksam på att en administrationsavgift på för närvarande 1.923 DKK tillkommer när du 
väljer avbetalning.  

Kostnaden vid avbetalning uppgår till 24.740 DKK fördelat på 1.147 DKK per månad, inklusive startavgift 
om 1.800 DKK. Minimipris på 7535 DKK (6 månader). 

Vid avbetalning 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 första i månaden som följer, utan 
månaden därefter.  

Betalning sker via banköverföring till Nordea Plusgirokonto 548051-2 SEK. 

I kursavgiften ingår betalning för alla 30 lektioner, rättningar, skriftlig och muntlig handledning, samt 
examen. Kursavgiften inkluderar inte betalning för ritmaterial och rekvisita, utöver det som skickas med den 
första lektionen.  

Ångerrätt 
Du har 14 dagars ångerrätt på anmälan till utbildningen. Ångerfristen börjar löpa den dag du har anmält 
dig. Vill du ångra din anmälan måste du meddela IndretningsAkademiet att ångerrätten görs gällande. 
Meddelandet ska vara skriftligt och kan skickas via e-post till info@indretningsakademiet.dk.  

Materialet till den första undervisningslektionen, som skickas till den studerande direkt efter anmälan, ska 
returneras till IndretningsAkademiet senast 14 dagar efter att IndretningsAkademiet har mottagit 
meddelandet om att ångerrätten görs gällande. Materialet skall sändas till: IndretningsAkademiet A/S, 
Staget 12, 3070 Snekkersten. Den studerande betalar själv porto för returnering av materialet.  

Uppsägning och bindningstid 
Den studerande kan under avtalsperioden välja att avsluta utbildningen. Det kan ske tidigast fem månader 
efter anmälan och med en månads uppsägningstid räknat från kommande månadsskifte. Har du till exempel 
anmält dig till utbildningen den 3 mars kan utbildningsförloppet tidigast sägas upp den 3 augusti, för att 
avslutas i slutet av september månad.  

Uppsägningen skall vara skriftlig och kan skickas via e-post till info@indretningsakademiet.dk. 

Efter uppsägningstidens slut upphör betalningskravet och det kommer inte att skickas fler lektioner.  

Om utbildningsförloppet sägs upp under avtalsperioden och du har betalat hela utbildningen med ett 
engångsbelopp, återbetalas beloppet för de lektioner som återstår efter uppsägningstidens slut.  

****  

Har du frågor, som du gärna vill ha svar på nu genast, är du välkommen att ringa Mette Rørdam.
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