aanmeldingsformulier

Deelnemer:
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
Tel: ……………………………………………………Email…………………………………………………………………………………………
Factuuradres:
O hetzelfde als boven vermeld
O Bedrijfsnaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
t.a.v.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vermeld svp je voorkeuren
Seminar of Masterclass met PE-punten
O januari O februari O maart O april O mei O juni O september O oktober O november O december
O 2019

O 2020

O 2021

O 2022

O 2023

Opleiding (master-opleiding) met in totaal 10 twee-daagse modules:
Starten in O september O 2019

O 2020

O 2021

O 2022

O 2023

Voorkeuren
O 1-daags seminar of masterclass € 495.- (SKJ-aangesloten deelnemers € 395.-)
O 2-daagse incompany-training voor beroepsgroepen (op aanvraag)
O Practitioner opleiding (5 dagen)
O Masteropleiding
O Betaling opleiding in maandelijkse termijnen
Voorwaarden (kort)
Je hebt 14 dagen de tijd om je inschrijving te annuleren. Bij het uitblijven hiervan ontvang je van ons een factuur. Zodra betaling door ons is ontvangen wordt je deelname
bevestigd. Het cursusgeld (of termijn) dient altijd volledig vóór aanvang van cursus, seminar of opleidings-module te zijn voldaan. Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland
(ELN) behoudt het recht om lessen te annuleren waarvoor zich te weinig deelnemers hebben aangemeld. Een minimum aantal deelnemers komt het leerproces ten goede.
Bij annulering door ELN zal in overleg met de ingeschreven deelnemers zoeken naar alternatieve data binnen een termijn van maximaal 3 maanden. Indien in gezamenlijk
overleg geen nieuwe trainingsdatum overeengekomen wordt ontvangt de deelnemer het vooruit betaalde cursusgeld terug. Onze uitgebreide algemene voorwaarden kun
je vinden onderaan onze website. Met het ondertekenen van dit aanvraagformulier ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Wij danken je voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen je veel succes, plezier en nieuwe inzichten bij deelname aan ons cursusaanbod. Een volledig overzicht (alg. voorw) vind je op onze website.

Datum: …………

Handtekening:………………………………

Wij verzoeken je vriendelijk dit document als pdf te scannen en terug te sturen naar: info@expertisecentrumlichaamstaalnederland.nl
Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland | Tel: +31 (0)20 676 3240
KvK: 57577439 te Amsterdam | BTW.: NL092919108 | IBAN: NL09INGB0006594597

