Inschrijfformulier
Cursus PDL-coach
Datum:
Prijs:
Locatie:
Trainer:
Tijd:

vrijdag 18 November 2016
€ 400,00 (incl BTW)
Restaurant “de Keizerskroon”
Stromarkt 12
7411PJ Deventer.
mw. Nory Tromp, 2e en 1e graads docent verpleegkunde, bestuurslid Stichting
PDL
09:00 – 16:00 uur

Het cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.
Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname van de Stichting PDL.
Gegevens deelnemer:
Achternaam en voorletters: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(indien gehuwd ook meisjesnaam)

Roepnaam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum*:

..........-………..-………..

Geboorteplaats*:…………………………………………………………………………………………………

Privéadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer mobiel:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Functie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Certificaat PDL-training behaald op: :
* (gegevens nodig voor het certificaat)
Gegevens werk:

..........-………..-………..

Werkzaam bij:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode en plaats:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer werk:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mailadres werk:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Betaling:
De factuur kan verzonden worden naar:
□ Privé adres
□ Werk adres
Factuur werkadres t.a.v.:
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ondertekening:
Datum:………..-………..-………..

Plaats: ………………………………………………………………………………………………………………

De deelnemer…………………………………………………………………………………………..
Ik verklaar tevens kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden en de annuleringsvoorwaarden
voor de cursus PDL-coach.

Dit formulier s.v.p. opsturen naar:
Mobicare
Operastraat 28
7534EA Enschede
Of scannen en mailen naar: mobicare@stichtingpdl.nl
Algemene voorwaarden cursus PDL-coach
1. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van het ingevulde
“Aanmeldingsformulier” behorende bij deze cursus.
2. Voorwaarde is het gevolgd hebben van de 10-delige PDL-cursus en het in bezit hebben van
een certificaat hiervan.
Mobicare behoudt zich het recht voor een aanmelding tot inschrijving niet te accepteren
wanneer een cursus voor de betreffende deelnemer als “niet geschikt” wordt geacht.
3. Na aanmelding wordt een bevestiging van de inschrijving opgestuurd. Enkele weken voor
aanvang van de cursus wordt de factuur verstuurd.
4. Minimale deelname is 6 personen. Mobicare is gerechtigd de cursus te verschuiven naar een
latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname. Hiervan worden de deelnemers voor
aanvang van de cursus op de hoogte gesteld.
5. Mobicare behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of
inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
6. Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
Alle kosten ontstaan door tekortkomingen in de voldoening van de door de opdrachtgever
verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7. De deelnemer is niet gerechtigd het schriftelijke cursusmateriaal van Mobicare of ander
cursusmateriaal op enigerlei wijze te kopiëren ; niet voor eigen gebruik, niet voor
beschikkingstelling aan derden.
8. Door aanmelding verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden
van Mobicare. (vermeld op www.voorwaarden.net en op de site van stichting PDL onder
“Mobicare”.
Annuleringsvoorwaarden:
1. De deelnemer heeft het recht deelname aan de cursus te annuleren per aangetekende
verzonden brief. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel .
2. Bij annulering tot één maand voor aanvang van de cursus is de deelnemer verplicht 50% van
het afgesproken lesgeld te betalen.
3. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang van de cursus is de deelnemer verplicht
100% van het lesgeld te betalen.
4. In geval de deelnemer na aanvang van de cursus de deelname beëindigt of anderszins niet
aan de training deelneemt, heeft de deze geen recht op enige terugbetaling.

