Let op! S.v.p. dit formulier opslaan voordat u het gaat versturen.

AANMELDFORMULIER (trainingen)
Voor- en achternaam: 		
Man

Vrouw

Organisatie:
Kostenplaats:
Functie:
Adres (werk/privé, tevens factuuradres):
Postcode / Plaats:
Telefoon werk:

Telefoon thuis:

E-mail:
Registratienummer SKJ (indien van toepassing):
U kunt dit formulier per post of e-mail naar ons toesturen.
Na inschrijving krijgt u een bevestiging van ontvangst en het definitieve programma met adresgegevens toegestuurd.

OPEN CURSUSAANBOD
Betreft de training / workshop:
Datum:
Locatie:
Tarief:
De lunch wordt door het trainingsbureau verzorgd. Vermeld hieronder eventuele dieetwensen
of andere belangrijke informatie:

Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Trainingsbureau Concrete Coaching
Algemene voorwaarden en annuleringsregeling:
Trainingsbureau Concrete Coaching is verplicht om cursisten op de Algemene Voorwaarden te wijzen. Deze zijn echter vooral
bestemd voor organisaties die een incompanytraining of interne scholing aanvragen. Cursisten van open inschrijvingen kunnen
het woord ‘opdrachtgever’ vervangen in ‘aanmeldende cursist’ en de termen ‘offerte’ of ‘overeenkomst’ in ‘aanmeldformulier’
of ‘bevestiging aanmeldformulier’. Voor hen zijn de volgende artikelen in de Algemene Voorwaarden relevant: 2.2 / 2.4 / 2.5 /
4.2 / 8 / 9,1 / 9.3 / 10 / 13.3 / 14 / 16.1 / 17 / 18. Klik op deze link voor de Algemene Voorwaarden. Bij workshops is de annuleringsregeling als volgt: bij verhindering kunt u iemand anders uw plaats laten innemen. Annulering van de inschrijving is – uitsluitend
schriftelijk – mogelijk tot vier weken voor de cursusdatum. In dat geval worden de cursuskosten teruggestort met inhouding van
€ 25,- administratiekosten. Bij annulering binnen 4 weken voor de cursusdatum volgt er geen vergoeding van het cursusgeld.
Bij onvoldoende aanmelding kan het advies- en trainingsbureau besluiten de cursus te annuleren. Hierover kunt u tot 2 weken
voor de cursusdatum bericht ontvangen met terugstorting van het cursusgeld.
Graaf Hendrik III plein 68
4819 CL Breda
06 - 21215815

