INSCHRIJFFORMULIER
GEGEVENS DEELNEMER:
Naam organisatie/werkgever : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Voor- en achternaam

: dhr. / mevr. …………………………………………………………………………………………….………………………

Privé-adres

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

Postcode/woonplaats

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

Telefoon thuis

: ……………………………………………… Telefoon zakelijk : …………………………….…….…………………...

Mobiel nummer privé

: ……………………………………………… Mobiel zakelijk

E-mailadres

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

Geboortedatum

: ……………………………………………… Functie: ………………………………………………………...……………….

: …………………………….……….…………………

 Inschrijving NLP practitioner training, 14 dagen, 35 dagdelen. De investering is € 2.995,00. Start: .....................
 Inschrijving NLP in Business, 7 dagen, 18 dagdelen. De investering is € 2.295,00. Startdatum: ...........................
 Inschrijving NLP Inleiding, 4 dagen, 10 dagdelen. De investering is € 749,00. Startdatum: ...................................
 Inschrijving NLP Inleiding, 2 dagen, 5 dagdelen. De investering is € 599,00. Startdatum: .....................................
 Inschrijving NLP kennismakingsworkshop, 3 uur. De investering is € 25.00. Datum: .............................................

VOORWAARDEN:
- Het investeringsbedrag voor de training dient vier weken voorafgaand aan de training op onze bankrekening te staan.
- Voor certificering van de NLP practitioner training is én aanwezigheid van minimaal 26 dagdelen op de 1e 12 trainingsdagen vereist én een
voldoende beoordeling voor elk van de certificeringsonderdelen (opdracht, theorie, praktijk) vereist. Indien de certificering niet behaald is,
ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname voor het aantal dagdelen waarop hij/zij heeft deelgenomen.
- Investering voor eventuele her-certificering bedraagt € 299,00.
- Voor gespreide betaling brengen wij € 100,00 administratiekosten in rekening.
- Bij verhindering na aanmelding gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Annulering dient schriftelijk of per mail doorgegeven te worden,
waarbij de datum van ontvangst van de brief door Smart Difference als datum voor het berekenen van de annuleringstermijn wordt gehanteerd.
 Bij annulering langer dan 30 werkdagen voorafgaand aan de 1e trainingsdag: berekent Smart Difference geen vergoeding.
 Bij annulering 30 t/m 21 werkdagen voorafgaand aan de training: berekenen wij 50% van het afgesproken bedrag.
 Bij annulering 20 t/m 11 werkdagen voorafgaand aan de training: berekenen wij 75% van het afgesproken bedrag.
 Bij annulering tot en met 10 werkdagen voorafgaand aan de training: berekenen wij 100% van het afgesproken bedrag.
 Er geldt geen annuleringsvergoeding indien de annulerende deelnemer een vervangende deelnemer in zijn plaats laat gaan.

HIERBIJ VERKLAAR IK DAT IK:
 zzp’er of ondernemer ben, de trainingsinvestering is exclusief btw.
 particulier of werknemer ben en de training 100% zelf betaal, de trainingsinvestering is inclusief btw.
 werknemer ben en mijn werkgever de training voor ……...… % betaalt (hierover wordt btw berekend).
 Akkoord deelnemer

Naar waarheid ingevuld en voor akkoord:

Datum / plaats

: .…………………………………………………………………………………………

Naam

: .…………………………………………………………………………………………

INDIEN VERGOEDING DOOR WERKGEVER:

Handtekening deelnemer:

Naam

Naam werkgever

: .……………………………………………………………… opdrachtgever : …………………………..………………......………

Functie

: .……………………………………………………………… Telefoon

: …………………………..………………......………

E-mailadres

: .……………………………………………………………… Mobiel

: …………………………..………………......………

Adres / woonplaats : .………………………………………………………………….....................................................……………..……………………
Indien gewenst door opdrachtgever: aanvullende gegeven t.b.v. factuur : ……………….......………………………………………………
Handtekening opdrachtgever voor akkoord:
Naam / functie

: .…………………………………………………………………………………………

Datum / plaats

: .…………………………………………………………………………………………

Handtekening opdrachtgever:

