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INSCHRIJFFORMULIER
1-daagse INTRODUCTIECURSUS VASTGOEDSTYLING EN WONINGPRESENTATIE

NAAM: ___________________________________________________________________________________

ADRES/POSTCODE: _______________________________________ PLAATS: ____________________________

POSTCODE: ________________________ PROVINCIE: _____________________________________________

TEL. VAST: _________________________________________ MOBIEL: _______________________________

E-MAIL: ________________________________________ WEBSITE: __________________________________

GEBOORTEDATUM: _________________________ GEBOORTEPLAATS: _______________________________

HOOGST GENOTEN OPLEIDING : ________________________________________________________________

STUDIERICHTING / BEROEPSOPLEIDING: _________________________________________________________

HUIDIG BEROEP: ____________________________________________________________________________

MAKELAARSKANTOOR (indien van toepassing): ___________________________ PLAATS: _________________

BRANCHE-ORGANISATIE *: NVM, VastgoedPRO, VBO, geen, ander: _______________________________
* indien van toepassing omcirkelen

REDEN VAN DEELNAME AAN DE TRAINING:
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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INSCHRIJVING VOOR TRAINING *

2019

O JANUARI

O MAART

O APRIL

O MEI

O JUNI

O AUGUSTUS

O SEPTEMBER O OKTOBER O NOVEMBER *

O JULI

*aankruisen hetgeen van toepassing is

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van deze brochure.
Cursist verplicht zich met ondertekening tot betaling van het cursusbedrag van € 397 exclusief 21% BTW.
Cursist is verzekerd van een gereserveerde plaats zodra het inschrijfformulier door Styling Concepts Group is
ontvangen.
Nadat cursist de factuur heeft ontvangen dient het cursusbedrag te worden voldaan, doch uiterlijk twee weken
voor aanvang van de training.
Annuleringsvoorwaarden:
Annulering van een gereserveerde plaats is mogelijk tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de training. De
verschuldigde administratiekosten bij annulering binnen deze termijn bedragen € 50,00 ex. BTW.
Bij annulering tussen vier weken en twee weken voor aanvang van de training is een bedrag van 50% van het
totale cursusbedrag verschuldigd.
Bij annulering tussen 14 dagen en de eerste trainingsdag is het volledige cursusgeld verschuldigd.

DATUM: ________________________ PLAATS: ___________________________________________

HANDTEKENING CURSIST: _______________________________________

Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier scannen en mailen naar:
info@stylingconceptsgroup.nl

Op deze overeenkomst zijn naast de in deze brochure opgenomen “Annuleringsvoorwaarden” de Algemene Voorwaarden
van Styling Concepts Group van toepassing. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van het LNV.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de op de website gepubliceerde Algemene Voorwaarden.
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