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 Inschrijfformulier workshop  The Art of Engineering 2/3 juni 2016 
( 2 juni van 9.00u tot 20.30u;  3 juni van 8.30u tot 16.00u) 

inschrijven vóór  5 mei  

    

Deelnemer: 

Voornaam   ______________________________________________________ 
Achternaam   ______________________________________________________ 
Functie    ______________________________________________________ 
Geboortedatum  ______________________________________________________ 
Adres    ______________________________________________________ 
Postcode/Plaats  ______________________________________________________ 
Telefoon/Mobiel  ______________________________________________________ 
E-mail    ______________________________________________________ 
 
 

Bedrijf: 
Bedrijfsnaam   ______________________________________________________ 
Contactpersoon  ______________________________________________________ 
Functie    ______________________________________________________ 
Telefoon/Mobiel  ______________________________________________________ 
E-mail    ______________________________________________________ 
Adres    ______________________________________________________ 
Postcode/Plaats  ______________________________________________________ 
 
 
 
 
Ondergetekende contactpersoon verklaart namens het bovenvermelde bedrijf tekenbevoegd te 
zijn. Tevens verklaart ondergetekende namens bovengenoemd bedrijf, dat dit bedrijf 
verantwoordelijk is voor de betaling van het cursusgeld, t.w.   1.395,- euro. Voorts verklaart 
ondergetekende akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden zoals op de volgende pagina 
vermeld. 

 
 
 
Datum:    ____________________________________________________ 
 
Plaats:     ____________________________________________________ 
 
Handtekening:    ____________________________________________________ 
 
Naam ondergetekende (voluit):____________________________________________________ 
 
 
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw deelname en verdere informatie per e-mail. 
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Algemene voorwaarden 
1. Aanmelding vindt plaats middels ondertekend inschrijfformulier. U ontvangt een bevestiging per 
email. 
 
2. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 
 
3. Ten aanzien van de betalingstermijn dient 100 % van de overeengekomen opleidingskosten twee 
weken voor aanvang voldaan te zijn. 
 
4. Annuleren van de inschrijving kan schriftelijk of per email. Tot vier weken voor aanvang kan kosteloos 
geannuleerd worden. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de 
opleidingskosten in rekening gebracht. Daarna is het totale bedrag verschuldigd. Eventueel kan een 
collega de deelname overnemen. 
 
5. De locatie van de workshop vindt plaats in het midden van het land. Indien veel deelnemers uit een 
bepaalde regio komen wordt indien mogelijk de locatie daarop afgestemd.  
 
6. The Art of Engineering  behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren, uit te stellen of op een 
andere locatie te laten plaatsvinden. U ontvangt daarvan bericht per e-mail op het mail adres dat u aan 
ons heeft opgegeven. In geval van uitstel kunt u kosteloos annuleren. 
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