Opplysninger om angrere/ og angreskjema
Nærmere om din angrere/
Du har re( )l å gå fra denne avtalen (påmeldingen) innen 14 dager uten å oppgi noen grunn
for de(e, jf. angrere(loven av 20.06.2014 nr. 27. Angrefristen utløper 14 dager e(er din
påmelding og betaling av administrasjonsgebyr er gjort på vår ne(side (ac)veeduca)on.no).
Det påløper ikke ny angrere( dersom du by(er studium, program eller studiested i samme
studieår.
For å kunne bruke angrere(en må du kontakte Ac)ve Educa)on og på en utvetydig måte
underre(e oss om din beslutning om å gå fra avtalen, for eksempel ved å bruke angreskjema
og sende det med post )l:
Ac#ve Educa#on, Ryensvingen 11, 0680 Oslo.
Du kan også sende e-post )l: info@ac#veeduca#on.no
For å overholde angrefristen er det )lstrekkelig at du gir oss beskjed om at du vil bruke
angrere(en før angrefristen utløper. Det er di( ansvar å dokumentere at melding om
angrere( er gi( innen fristen. Gjør gjerne de(e ved å sende e-post )l
info@ac)veeduca)on.no da denne e-posten monitoreres daglig.

Virkningene av at angrere/en brukes
Dersom du går fra denne avtalen innen angrefristens utløp på 14 dager, er du ikke forpliktet
)l å betale noe av studieavgiNen eller andre kostnader opplyst om som del av studiet du har
meldt deg på )l. Evt. Innbetalinger som er gjort vil bli )lbakebetalt )l kontonummeret du
ønsker å mo(a beløpet på uten unødig opphold og senest 14 dager e(er den dag vi mo(ar
melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Dersom du re(messig beny(er
angrere(en e(er studiestart vil du må(e betale en forholdsmessig studieavgiN avhengige av
hvor stor del av studiet du har ha( anledning )l å følge.
Vi gjør oppmerksom på at administrasjonsgebyret på kr. 2500,- som du betalte ved
påmelding ikke er refunderbart, uanse( )dspunkt eller årsak )l at du velger å gå fra avtalen.
Du vil ikke bli pålagt noe gebyr som følge av )lbakebetalingen.

Angreskjema
ved kjøp av varer og tjenester som ikke er ﬁnansielle tjenester

Fyll ut og returner de/e skjemaet bare dersom du ønsker å gå fra avtalen.

UBylt skjema sendes Cl:
Ac)ve Educa)on, Ryensvingen 11, 0680 Oslo.

Jeg underre(er herved Ac)ve Educa)on om at jeg ønsker å gå fra følgende avtale
(studiekontrakt) – FYLL UT DE STIPLEDE LINJENE:
Studium/utdanning/kurs: ………………………..………………………………………………………………………….
Avtalen ble inngå( dato (students signering): …………………………………………………………………….
Studentens navn: ………………………………………………………………………………………………………………..
Studentens adresse: ……………………………………………………………………………………………………………

_________________________________________________________________________
Sted og dato

Studentens signatur

