PA G I N A 1 VA N 2

❏

Ja, ik doe mee !
C O N TA C T G E G E V E N S

Naam bedrijf
Adres
Telefoon zakelijk
KvK
Crib nummer
Naam
Functie
Adres
Telefoon mobiel
E-mail

NAAM CURSUS

C U R S U S D AT U M

•

Dit inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend mailen naar info@blackcuracao.com

•

Door ondertekening van dit formulier bevestig ik mijn deelname aan de cursus. Ik zal een factuur ontvangen op
bovengenoemd adres en de kosten van deelneming zullen door mij betaald worden uiterlijk 2 weken na ontvangst factuur.

•

Ik verklaar dat ik alle (persoonlijke en zakelijke) informatie van de overige deelnemers als vertrouwelijke informatie zal
behandelen en niets over deze deelnemers, hun onderneming of persoonlijke aangelegenheden naar buiten zal brengen.
Ik sta er op dat ook door mij verstrekte informatie tijdens de cursus als vertrouwelijk wordt behandeld.

Datum

Handtekening deelnemer

✆ +5999 844 00 60

*

Naam in blokletters

info@blackcuracao.com

PA G I N A 2 VA N 2

ANNULERINGSVOORWAARDEN

ANNULEREN

Een door ons ontvangen en getekend inschrijfformulier geldt

• Annuleren geschiedt uitsluitend schriftelijk;

als bevestiging van deelname aan de cursus en tevens als

• Bij annulering tussen 14 dagen na aanmelden en 14 dagen

acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd:

vóór de start van de cursus wordt 50% van de kosten in
rekening gebracht.

INSCHRIJVING

• Bij annulering later dan 14 dagen voor aanvang of geheel niet
deelnemen aan de cursus, is het gehele bedrag verschuldigd,

• Inschrijving heeft plaats gevonden indien door ons het

ongeacht de reden van annulering. Als annuleringsdatum

inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is

geldt de datum van poststempel.

ontvangen per mail of per post;

• Een vervanger naar keuze van de oorspronkelijk ingeschreven

• Ondertekening houdt tevens in acceptatie van de

deelnemer die nog niet voor het betreffende cursus is

annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn vanaf het

ingeschreven kan worden aangewezen. Wij dienen hiervan

moment dat wij de inschrijving hebben ontvangen, ook indien

uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de cursus op de

de deelnemer nog geen bevestiging van inschrijven of factuur

hoogte te worden gebracht.

heeft ontvangen of er betaling heeft plaatsgevonden;
• Wij zullen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het

Wij kijken er naar uit om u
te verwelkomen op de cursus.

inschrijfformulier een bevestiging van inschrijving naar
de deelnemer sturen alsmede additionele informatie
betreffende de cursus en de locatie;
• De annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer.

B E TA L I N G
• Betaling voor de cursus dient uiterlijk 2 weken na ontvangst
van de factuur bijgeschreven te zijn op onze MCB rekening
met nummer 27734605 t.n.v. BLACK Curaçao.
• Voor een factuur die op verzoek van de deelnemer is
verzonden naar de werkgever van de deelnemer gelden
dezelfde betalingsvoorwaarden. De deelnemer dient zorg
te dragen voor tijdige betaling.

✆ +5999 844 00 60

*

info@blackcuracao.com

