Inschrijfformulier CURSUS BEELDCOACHING
Achternaam
Voornaam + voorletters
Adres
Postcode + plaats
Tel.nr. /mobiele nr.
Geb.datum
Emailadres
Naam organisatie
Functie
Adres organisatie
Postcode + plaats
Tel.nr.
Factuuradres
Postcode + plaats
Emailadres
Start cursus
Locatie voorkeur

Leiden / Alphen aan den Rijn

De totale duur van de opleiding Beeldcoaching is twee jaar.
De kosten zijn € 1.850,- per cursusjaar inclusief literatuur.
Bovengenoemde verklaart de inschrijvingsvoorwaarden te hebben gelezen (op
pagina 2 van dit document) en tekent voor akkoord door middel van ondertekening
van dit inschrijfformulier.
Eigen betaling
o Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij zelf de opleidingskosten zal
betalen.
Betaling door organisatie
o Ondergetekende verklaart hierbij dat de onderstaande persoon/ organisatie
voor hem/haar de opleidingskosten zal betalen.
Plaats, datum:
Handtekening aanmelder:

Coach in Beeld

marijne@coachinbeeld.com

www.coachinbeeld.com

Inschrijfvoorwaarden Coach in Beeld
• Je kunt je aanmelden voor de opleiding Beeldcoaching van Coach in Beeld
door middel van dit inschrijfformulier. Dit formulier het liefst ingevuld en
ondertekend per mail verzenden naar marijne@coachinbeeld.com
• Bij over- aanmelding wordt je op een wachtlijst geplaatst. Daarvan krijg je
direct bericht. Als er iemand afvalt dan word je benaderd in volgorde van
aanmelding.
• Wacht met de betaling tot je een factuur hebt ontvangen. Facturering vindt
per cursusjaar plaats voor aanvang 1 maand voorafgaand aan de eerste
bijeenkomst van dat opleidingsjaar. Het inschrijvingsgeld dient 14 dagen na
factuurdatum op de rekening van Coach in Beeld bijgeschreven te zijn.
• Indien je je inschrijving wilt annuleren:
o Geldt een bedenktermijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van
ontvangst van je inschrijfformulier, om je inschrijving kosteloos
ongedaan te maken.
o Daarna berekenen we tot 30 dagen voor het begin van de opleiding
€100,- administratiekosten.
o Tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding berekenen we een bedrag
van €450,o Daarna zullen de volledige kosten voor een cursusjaar in rekening
worden gebracht, tenzij je voor aanvang van de opleiding voor
vervanging kunt zorgen
• Uiterlijk twee weken voordat de opleiding begint, beslissen wij, op basis van
het aantal aanmeldingen, of de opleiding doorgaat. Mocht onverhoopt de
opleiding niet door kunnen gaan, dan ontvang je direct bericht. Het reeds
overgemaakte bedrag storten we dan terug.
• Voor aanvang van de eerste bijeenkomst ontvangen alle deelnemers een
definitief programma en een routebeschrijving.

Coach in Beeld

marijne@coachinbeeld.com

www.coachinbeeld.com

