Opleiding Beeldcoaching / Didactisch Coachen
Achternaam (meisjesnaam):
Evt. achternaam echtgenoot:
Alle officiële voornamen voluit:
Roepnaam:
Adres:
Postcode / woonplaats:
Telefoon privé:
Telefoon mobiel:
E-mail:
Geboortedatum:
Geboorteplaats en land:
Geslacht:
Nationaliteit:
Werkgever:
Functie:
Telefoonnummer:
Adres:
Postcode / woonplaats:
Verwante vooropleiding:
Cursussen, anderszins:

Ondergetekende meldt zich aan voor de Opleiding Beeldcoaching / Didactisch Coachen:
Kosten: € 2100,00 per cursusjaar + € 150,-- materiaalkosten. Hij / zij verklaart de
inschrijfvoorwaarden te hebben gelezen (z.o.z.) en de kosten - verbonden aan deze opleiding - te
voldoen na ontvangst van een factuur.
Betalende instantie:
 Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/ zij zelf de opleidingskosten zal betalen.
 Ondergetekende verklaart hierbij dat onderstaande persoon / instantie voor hem / haar de
opleidingskosten zal betalen.
 Ondergetekende gaat akkoord met de inschrijfvoorwaarden van V&F Onderwijs Consult, zoals
vermeld op het 2e blad van dit aanmeldingsformulier
Naam betalende persoon / instantie:
Adres:
Postcode / woonplaats:
EMAIL ADRES VOOR FACTURATIE

Ondertekening:
Plaats, datum:
Handtekening aanmelder:

Inschrijfvoorwaarden V&F Onderwijs Consult
•

Je kunt je aanmelden bij een opleidingstraject van V&F Onderwijs Consult door middel van het
inschrijfformulier. Dit formulier kan per mail (info@vfconsult.nl) worden verzonden.

•

Bij over-aanmelding plaatsen we je op een wachtlijst. Daarvan krijg je direct bericht. Als er
iemand afvalt dan word je benaderd in volgorde van aanmelding.

•

Wacht met betaling tot je een factuur hebt ontvangen.
Facturering vindt per cursusjaar plaats voor aanvang van de opleiding. Het inschrijvingsgeld dient
14 dagen na factuurdatum op de rekening van V&F Onderwijs Consult bijgeschreven te zijn.

•

Indien je inschrijving ongedaan moet worden gemaakt:
o Hanteren we een bedenktermijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst
van je aanmeldformulier, om je inschrijving kosteloos ongedaan te maken
o daarna berekenen we tot 60 dagen voor het begin van de opleiding € 100,-administratiekosten.
o tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding berekenen we een bedrag van
€ 450,--.
o Daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij je voor vervanging kunt
zorgen.

•

Uiterlijk twee weken voordat de opleiding begint, beslissen wij, op basis van het aanmeldingen of
de opleiding doorgaat. Mocht onverhoopt de opleiding niet door kunnen gaan, dan ontvang je
direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten we terug.

•

Voor aanvang van de eerste bijeenkomst ontvangen deelnemers een definitief programma, een
rekening en een routebeschrijving.

