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Allmänna vil lkor för bokning av uppdragsutbildning hos 
Hjälpmedelcenter Sverige  
 
 
BOKNING OCH AVBOKNING 
Bokning av uppdragsutbildning hos 
Hjälpmedelcenter Sverige (HMC) kan ske muntligt 
eller skriftligt. HMC ska bekräfta mottagandet av 
bokningen skriftligt för att en bokning ska anses har 
gjorts. Avbokning av uppdragsutbildning kan ske 
fram tills åtta (8) veckor innan utbildningsstart. 
Avbokning vid ett senare tillfälle innebär att betalning 
ska ske till HMC som om utbildningen hade ägt rum. 
Den som gjort bokningen (”Bokaren”) förbinder sig 
genom gjord bokning att erlägga samtliga kostnader 
med anledning av och som avser bokningen. 

PERSONUPPGIFTER 
HMC behandlar Bokarens personuppgifter i enlighet 
med vår Integritetspolicy. 

AVTALSBUNDENHET 
Bokaren tar ansvar för att denna är behörig eller har 
fått godkännande av behörig person att göra en 
beställning för den juridiska person som anges som 
fakturamottagare i bokningen. För det fall Bokaren 
inte är behörig att företräda juridisk person är 
Bokaren själv betalningsskyldig. 

UPPDRAGSUTBILDNING 
I en uppdragsutbildning ingår att HMC ombesörjer 
en utbildningsledare samt kursmaterial som utbildar 
enligt överenskommet utbildningsinnehåll, vilket 
bestäms efter förslag från HMC och godkännande av 
Bokaren. För detta utgår det pris som HMC angett 
avseende uppdragsutbildningen i bokningsbekräftelse 
till Bokaren.  

Utöver kostnad för uppdragsutbildning ska Bokaren 
ersätta HMC för logi och resa för utbildningsledare 
samt frakt av material som HMC anser behövs för 
genomförandet av uppdragsutbildningen. HMC 
ombesörjer bokning av logi, resa och frakt och 
fakturerar Bokaren kostnaderna för dessa 
arrangemang i samband med faktura för 
uppdragsutbildning. HMC förbehåller sig rätten att 
boka logi, resa och frakt på ett sådant sätt att 
uppdragsledaren kan utföra sitt uppdrag på ett så 
professionellt sätt som möjligt. 

Bokaren står för sådan lokal och det material som 
utbildningen kräver, efter specifikation på dessa krav 
från HMC. HMC kan vid behov hjälpa till med att 
ordna med kompletterande material, efter 
överenskommelse med Bokaren. Bokaren står då för 
frakt även av detta kompletterande material och 
HMC fakturerar för samtliga dessa kostnader i 
samband med faktura för uppdragsutbildning. 

 
BETALNING 
Betalning sker genom faktura med betalningsvillkor 
30 dagar som utsänds av HMC enligt de uppgifter 
som Bokaren angett. Vid utebliven betalning utgår 
dröjsmålsränta enligt lag.   

INSTÄLLD UTBILDNING 
För det fall utbildningsledare blir akut sjuk eller 
utbildningsledare får förhinder på grund av sjukdom 
eller dödsfall hos nära anhörig till utbildningsledare 
har HMC rätt att ställa in uppdragsutbildning. HMC 
åtar sig då att erbjuda uppdragsutbildningen vid ett 
senare tillfälle, vilket bestäms i samråd med Bokaren. 

ANSVAR  
Bokare har vid inställd utbildning rätt att, till ett 
reducerat pris om 75 % av ursprunglig kostnad för 
uppdragsutbildning, få utbildningen utförd vid ett 
senare tillfälle, förutom om inställd utbildning beror 
på sådan omständighet som ligger utanför HMC’s 
kontroll enligt bestämmelsen om force majeure 
nedan. HMC har inte skyldighet att återbetala pengar 
till Bokaren.  

UPPHOVSRÄTT M.M. 
HMC innehar samtliga immateriella rättigheter till 
det kursmaterial som delas ut i samband med 
föreläsningen. Bokare/utbildningsdeltagare har inte 
rätt att kopiera eller sprida detta material vidare i 
någon form eller via någon media.   

ANSVARSBEGRÄNSNING 
HMC ansvarar inte för direkta eller indirekta 
kostnader som uppkommer för Bokaren med 
anledning av inställd utbildning. HMC’s 
skadeståndsansvar ska under alla omständigheter vara 
begränsat till värdet av vad Bokaren betalat i enlighet 
med bokningen. HMC ansvarar dock inte i något fall 
för utebliven vinst, förlust eller Bokarens eventuella 
ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Denna 
ansvarsbegränsning gäller inte om HMC gjort sig 
skyldig till grov vårdslöshet.  

FORCE MAJEURE 
Omständigheter som ligger utanför HMC´s kontroll 
och som inte kunde eller borde ha förutsett eller 
skäligen tagit i beräkning vid tiden för bokningen, 
exempelvis men inte begränsat till, krig, inbördeskrig, 
eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna 
kommunikationer, avbrott i den allmänna 
energiförsörjningen, väsentliga inskränkningar i 
leveranser eller därmed jämställd omständighet 
berättigar HMC att frånträda (häva) avtalet utan 
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skyldighet att utge skadestånd eller erbjuda 
ersättningsutbildning för Bokaren. 

FULLSTÄNDIG REGLERING 
Dessa allmänna villkor tillsammans med 
bokningsbekräftelse utgör den fullständiga 
överenskommelsen mellan HMC och Bokaren och 
har företräde framför samtliga tidigare, muntliga eller 
skriftliga, avtal eller överenskommelser mellan HMC 
och Bokaren. 

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER 
Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor. 
 


