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INSCHRIJFFORMULIER
1-daagse OPLEIDING LNV VASTGOEDSTYLING EN WONINGPRESENTATIE

NAAM: ___________________________________________________________________________________

STRAAT: _______________________________________________ PLAATS: ____________________________

POSTCODE: ________________________ PROVINCIE: _____________________________________________

TEL. VAST: _________________________________________ MOBIEL: _______________________________

E-MAIL: ________________________________________ WEBSITE: __________________________________

GEBOORTEDATUM: _________________________

ONDERNEMER JA / NEE * BEDRIJFSNAAM:________________________________________________________________
* omcirkelen hetgeen van toepassing is

2020
O 25 januari

O 7 maart

O 4 april

O 16 mei

O 13 juni *

*aankruisen hetgeen van toepassing is

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de brochure 1-daagse Opleiding LNV
Vastgoedstyling.
Cursist verklaart zich door ondertekening akkoord met de Algemene Voorwaarden Styling Concepts Group en
de Voorwaarden Landelijk Netwerk Verkoopstylisten, welke laatste voorwaarden zijn opgenomen in de
opleidingsbrochure.
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. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt het LNV zich het recht voor de cursusdag te annuleren.
Nadat cursist de factuur heeft ontvangen dient het cursusbedrag te worden voldaan, doch uiterlijk twee weken
voor aanvang van de training.
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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.
Annulering tussen 14 dagen en de eerste trainingsdag is niet mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats. U kunt
een plaatsvervanger sturen.

DATUM: ________________________ PLAATS: ___________________________________________

HANDTEKENING CURSIST: _______________________________________

Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier scannen of fotograferen 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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