Aanmeldingsformulier
OPLEIDING:
………………………………………………………………………………………………………………
………
PERSOONLIJKE GEGEVENS :
Achternaam :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Dhr/Mevr)

Voorletters : ……………………………………… Roepnaam
……………………………………….…………………………………………………………….

Correspondentieadres :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode + woonplaats :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoon (privé) : …………………………………………………………………….Mobiel
……………………………………………………………………….

E-mail :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Geboorte datum

: ………………………………………………………………………………

te

Werkzaam bij

……………………………………………………………………...
:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Postcode + Plaats
:………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………...

Factuuradres Gelijk aan correspondentieadres Gelijk aan werkadres

GEGEVENS OPLEIDING, BEROEP EN WERKERVARING:
Wat is uw beroepsopleiding? …………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Wat is uw beroep? ….………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
Motivatie om de opleiding te volgen:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………
AANBOD
Op de website van het Louis Bolk Instituut staan de opleidingen uitgebreid beschreven. Deze
informatie is tevens schriftelijk op te vragen. Eisen die worden gesteld met betrekking tot
vooropleiding en werkervaring, zijn te vinden in de opleidingsinformatie op de website.

FINANCIËLE VOORWAARDEN
Kosten voor de opleiding bedragen …………………………………………………………………………….
Kosten voor cursusmateriaal bedragen ………………………………………………………………………..
Voor de betalingsvoorwaarden: zie de Algemene Voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door het ondertekenen van dit formulier verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden,
onderdeel van dit aanmeldingsformulier.

Ondertekening,
……………………………………
datum

…………………………………….
naam cursist

Algemene voorwaarden
Inschrijving
Inschrijving geschiedt door het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend
aanmeldingsformulier. De betrokken cursist verklaart zich door ondertekening akkoord te gaan met
de algemene voorwaarden.
Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier stuurt het Louis Bolk Instituut een
ontvangstbevestiging. Cursist krijgt binnen 7 dagen na aanmelding een bericht van definitieve
plaatsing of anders. De inschrijving geldt voor de duur van de volledige opleiding. De cursist heeft
hierna nog 14 werkdagen de tijd zijn/haar inschrijving alsnog in te trekken (na dagtekening
bevestigingsbrief/-mail). Vervolgens stuurt het Louis Bolk Instituut een factuur alsmede andere
voor de start van de opleiding relevante informatie.
Kosten en betaling
De cursist voldoet het lesgeld binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cursist. Betaling in termijnen is – in overleg mogelijk. Hiervoor worden wel administratiekosten in rekening gebracht.
Voor de verzuimde lessen vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Het is gewenst dat de cursist,
indien deze niet aanwezig kan zijn, dit schriftelijk, telefonisch of per e-mail doorgeeft aan de
betreffende docent van de cursus of opleiding.
Annulering
Annulering dient schriftelijk te geschieden. Indien annulering plaatsvindt na definitieve bevestiging
van plaatsing en vóór 6 weken voor aanvang van de betreffende opleiding (rekening houdend met
de 7 dagen bedenktijd) bent u € 50,-- annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen 2
weken voor aanvang van de betreffende opleiding, bent u het volledige lesgeld verschuldigd. Deze
annulering dient eveneens schriftelijk en met opgaaf van redenen te geschieden bij de betreffende
docent. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een deel van het lesgeldgeld gerestitueerd worden,
met inachtneming van annuleringskosten, e.e.a. ter beoordeling van de directeur/bestuurder van
het Louis Bolk Instituut.
Bij aanmelding schrijft u zich in voor de gehele duur van de opleiding.
Afronding
Na positieve afronding van de opleiding ontvangt de student een certificaat.
Annulering en wijzigingen door het Louis Bolk Instituut.
Het Louis Bolk Instituut behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in de
docentenbezetting of wanneer door omstandigheden nodig, de data van een scholing.
Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt het Louis Bolk Instituut zich het recht voor de opleiding te
annuleren. De student wordt hierover tijdig geïnformeerd (uiterlijk 2 weken voor aanvang).
Geheimhouding
Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt in het kader van de opleiding, zowel persoonlijke
als bedrijfsinformatie, zal door het Louis Bolk Instituut, haar docenten en medewerkers,
vertrouwelijk worden behandeld.

Copyright
Het Louis Bolk Instituut bezit het auteursrecht op de door haar samengesteld studiemateriaal. Niets
hiervan mag worden vermenigvuldigd dan wel openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke
toestemming van het Louis Bolk Instituut.

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 juli 2015 en gelden zolang ze niet worden vervangen.

