“je hoeft van je kinderen geen fantastische kinderen te maken. Je hoeft ze er alleen maar aan te
herinneren dat ze al fantastisch zijn”
INSCHRIJFFORMULIER

cursusjaar 2020 - 2021

Opleiding Seo Kindercoach

Leer kinderen coachen

Hierbij schrijf ik mij in voor:
-

De opleiding Seo kindercoach – basisopleiding
De kosten van de opleiding bedragen € 1875,00

Naam:
Geboortedatum:
Straat:
Woonplaats, postcode:
Email:
Tel:
Opleiding:
Beroep:
Werkzaam als zelfstandige: ja | nee
Bij ja: bedrijfsnaam:

Indien de opleidingskosten door de werkgever voldaan worden ook onderstaande
invullen:
Naam directeur:
Naam instelling/ school/ bedrijf:
Adres:
E-mail:
Telefoonnummer:

LEREN IS ZIJN geeft naast opleidingen
M: +316 42325316

W:LerenIsZijn.nl

| nacholing | diverse workshops | schooladvies- & begeleiding|
E:janneke@lereniszijn.nl

KVK 51619024

NL31ASNB0708907644

Handtekening directeur:

Datum:

-

Let op: Je dient E 175,00 te voldoen bij inschrijving op rekeningnummer

-

NL31 ASNB 0708 9076 44 tnv. M. van Staalduinen – Leren is Zijn, dan pas is je
plaats gereserveerd. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag.

Dit formulier ondertekenen, scannen of fotootje maken en mailen naar
janneke@lereniszijn.nl

Leren is Zijn _ Den Haag

Handtekening deelnemer:

Datum:

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

NB: Na inschrijving ontvang je de nota. Je inschrijving is definitief nadat het
opleidingsgeld is voldaan. Wordt de opleiding door de werkgever vergoed dan blijf je zelf
verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de nota.
Inschrijving kan tot 8 weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Tot 4 weken
voor aanvang wordt 50% van het opleidingsgeld geretourneerd. Tot 15 dagen voor
aanvang wordt 25% geretourneerd. Daarna is restitutie niet mogelijk. Het is mogelijk om
een ander in jouw plaats te sturen.
De opleidingen van Leren is Zijn zijn CRKBO erkend, dat betekent dat ze voldoen aan
kwaliteitsnorm voor beroepsopleidingen.
Tip! Bewaar je nota, deze wordt eenmaal verstrekt.
LEREN IS ZIJN geeft naast opleidingen
M: +316 42325316

W:LerenIsZijn.nl

| nacholing | diverse workshops | schooladvies- & begeleiding|
E:janneke@lereniszijn.nl

KVK 51619024

NL31ASNB0708907644

