INSCHRIJFFORMULIER OPLEIDING ERVARINGSLEREN
Middels dit formulier schrijf je je in voor de 9-daagse opleiding ervaringsleren. Deze
opleiding wordt gegeven door de opleiders van Team-Focus, specialisten in ervaringsleren,
op onze trainingslocatie Buitenplaats Vaeshartelt te Maastricht. Voor drinken, lunch en
avondeten wordt tijdens de cursus gezorgd.
Data en tijden:
Module 1
Module 2
Module 3

Basismodule
Verdiepingsmodule
Praktijkmodule

15 t/m 17 januari 2020
12 t/m 14 februari 2020
11 t/m 13 maart 2020

Voor iedere module gelden de volgende tijden:
Dag 1 09:00 – 21:00 uur
Dag 2 09:00 – 21:00 uur
Dag 3 09:00 – 17:00 uur
Certificaat
Aan het einde van de opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat.
Inschrijven
Je schrijft je in voor alle drie de modules op bovengenoemde data. Na inschrijving ontvang
je een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag. De inschrijving is definitief na
ontvangst van het op de factuur vermelde bedrag. Het verschuldigde bedrag dient voor
aanvang van de opleiding bijgeschreven te zijn. Op de opleiding zijn onze Algemene
Voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op www.team-focus.nl evenals onze
privacyverklaring.
Vul onderstaand s.v.p. je gegevens volledig in:
Roepnaam en voorletters:

Achternaam:

___________________________________________________________________________
GSM:

E-mail:

___________________________________________________________________________
Organisatie/instelling:

___________________________________________________________________________
Factuurgegevens (Adresgegevens / contactpersoon / e-mail):

___________________________________________________________________________
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Eventuele bijzonderheden:

___________________________________________________________________________

Vertrouwelijkheid inzake de Wet op de privacy (AVG)
Team-Focus B.V. behandelt alle informatie die door deelnemers/cursisten is verstrekt
vertrouwelijk. Team-Focus B.V. geeft geen gegevens door aan derden.
Ik geef toestemming voor het opslaan van mijn persoonsgegevens door Team-Focus.
B.V. Team Focus B.V. gebruikt deze gegevens uitsluitend om aan mij informatie te
sturen en om mij op de hoogte te houden van workshops/cursussen en lezingen in de
toekomst. Als ik deze informatie niet meer wil ontvangen van Team-Focus B.V. kan ik
daar via info@team-focus.nl melding van maken en worden mijn gegevens gewist.
Handtekening:

Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier graag inscannen en opsturen naar
buro@team-focus.nl Bedankt voor je inschrijving!
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