
 

 

 

Inschrijfformulier 

Aanmelding voor:  

 Met overleg over aanvullende coaching 

Voor de volgende datum:  

   

Persoonlijke gegevens deelnemer 

Voorletters en Achternaam    V/M 

Roepnaam   

Geboortedatum   

Straatnaam en huisnummer    

Postcode en Woonplaats    

Land   

Telefoonnummer        Privé                         Zakelijk 

Mobiel   

E-mailadres  

   

Bedrijfsgegevens 

Organisatie  

Afdeling  

Contactpersoon  

Functie contactpersoon  

Tel.nummer contactpersoon  

E-mailadres contactpersoon  

Straatnaam en huisnummer    

Postcode en Plaats    

Land  

Factuur naar: Deelnemer Contactpersoon 

   

Aanvullende gegevens i.v.m. facturatie 

Volledige tenaamstelling  

Postadres  

  

Afdeling / t.a.v.  

BTW-nummer  

Inkooporder nr. / referentie nr. 

t.b.v. betaling 
 

E-mailadres i.v.m. digitale 

verzending factuur 
 

  



    

 

 

Ondertekende kreeg informatie 

over deze training via: 

 werkgever 

 bekende 

 internet 

 zoekmachine 

 anders, namelijk 

 

Ingevuld door 

 

  Deelnemer 

 

  Contactpersoon 

 

Voorwaarden 

 

  Ondertekende gaat akkoord met de op pagina 3 vermelde   

voorwaarden. 

Datum   

 

 

 

Handtekening 

  



    

 

 

 

 

 

Voorwaarden 

 

Tarieven 

De investering per deelnemer bedraagt € 2.800,00. Dit is exclusief 21% BTW en arrangementskosten 

(deze bedragen ca. € 180,00 per dag). De kosten voor de syllabus en  instrumenten zijn bij de prijs 

inbegrepen. De vermelde prijzen gelden tot en met 31 december 2016.  

Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvang je zowel een bevestiging als een factuur. Het cursusgeld 

dient voor aanvang van de cursus te zijn betaald. 

 

Annulering 

Er kunnen zich natuurlijk omstandigheden voordoen waardoor je als deelnemer niet aan de workshop 

kunt deelnemen. Hiervoor hanteren wij de volgende annuleringsregeling die eveneens op de 

accommodatie van toepassing is: 

• Tot twee maanden voor het begin van de workshop kun je zonder kosten annuleren. 

Wij brengen je uitsluitend € 75,00 administratiekosten in rekening. 

• Bij annulering tussen de 3 en 8 weken voor aanvang van de training zijn de kosten 50% van de 

oorspronkelijke bedragen voor de workshop en de accommodatie. 

• Als je binnen drie weken voor het begin van de workshop annuleert, ben je het volledige 

deelnemersgeld verschuldigd. Zowel voor de workshop als voor de accommodatie. 

Deze annuleringsregeling vervalt wanneer jij of jouw organisatie in overleg met één van de 

trainers voor een vervanger zorgt. 

 


