
 

 

 
 
 
 
 

1. Anmälningsblankett till utbildning  
 
Anmälan avser:  
Vänligen skriv in kurs/ utbildnings namn och startdatum  
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................  
Utbildningsort: ............................................................................................................... 
 
Jag har tidigare deltagit i Neijing Akademins utbildning/kurs avseende:  
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Namn: ..........................................................Personnr: .................................................. 
Adress: ................................................................................................................. .......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Postadress: .........................................................Tel/Mobil: .......................................... 
E-post: ..................................................................Yrke: ................................................ 
Tidigare utbildningar:  
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
Genom undertecknande av denna anmälan förbinder jag mig att respektera Neijing 
Akademins upphovsrätt till utbildningsmaterialet, vilket ej får kopieras eller på annat 
sätt mångfaldigas utan Neijing Akademins skriftliga medgivande. Jag godkänner 
härmed skolans studievillkor och ansvarar själv för att jag följer dem. Denna 
anmälan är bindande. Om anmälan avser akupunkturutbildning är anmälan 
bindande för 1,5 år i taget. Välkommen till Neijing Akademin!  
Ort och datum: ..........................................................................................  
Underskrift: ...............................................................................................  
Namnförtydligande: ..................................................................................  
 
Posta den undertecknade blanketten till:  
Neijing Akademin AB  
Östertullsgatan 18b, 521 46 Falköping  



 

 

 
 
 
 

2. Ansökan och andra villkor Falköping  
 
Anmälan: Anmälan görs genom att skriva på: 1. Anmälningsblankett ( sida 1 i detta 
dokument) 2. Ansökan och andra villkor (denna blankett) och skicka båda per vanlig 
post till skolan. Adress: Neijing Akademin, Östertullsgatan 18b, 521 46 Falköping. 
När skolan fått din anmälan (1) och ansökan och andra villkor (2) får du en faktura 
per mail på en anmälnings avgift på 1000 inkl.moms. När anmälningsavgiften är 
betald så är din plats säkrad och du får ett välkomstbrev från skolan med praktisk 
information inför kursstart. Välkommen!  
 
Betalning: Anmälan är bindande för 1 steg i taget. Utbildningen består av 2 steg på 
vardera 1,5 år. Om man vill avbryta studierna görs det mellan steg 1 och steg 2 och 
meddelar skolan innan steg 2 påbörjas.  
Första fakturan på utbildningen ska vara betald ca 4 veckor innan kursstart. Vill du 
dela upp din betalning eller låna till din betalning? Vi samarbetar med Human Finans 
som hjälper dig med detta: www.humanfinans.se  
Steg 1 kostar 52 500 kr inkl. moms, denna kursavgift kommer i 2 delfakturor  
a´ 26 250 kr. Första fakturan innan kursstart och nästa ca 9 månader senare. 
Observera att anmälan är bindande för ett steg i taget: kursavgift: 52 500 kr. Extra 
kostnader för kurslitteratur tillkommer.  
 
Avbokningsregler:  
Vid avbokning 30 eller fler dagar före utbildningens startdatum debiteras 
anmälningsavgiften. Vid avbokning 29 eller färre dagar före utbildningens 
startdatum debiteras hela första delbetalningen på 26 250 kr. Vid avbokning under 
påbörjat steg, debiteras innevarande utbildningssteg. Om du blir sjuk och tvingas 
avbryta dina studier krävs uppvisande av läkarintyg, det sker ingen återbetalning, 
dock får du kursavgiften för innevarande steg tillgodo inom 3 år på skolan för att 
kunna fullfölja utbildningen. 
 
Jag har läst och accepterar ovanstående regler i ” Ansökan och andra villkor”  
Ort och Datum: …………………………………………………………………………………………. 
Underskrift: ………………………………………………………………………………………………. 
Namnförtydligande: ………………………………………………………………………………….. 
 
Posta den undertecknade blanketten till:  
Neijing Akademin AB 
Östertullsgatan 18b, 521 46 Falköping  


