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INSCHRIJFFORMULIER MASTERCLASS 

‘Masterclass Capita Selecta 2’ 
 
Ondergetekende: 

Naam en voorletters: ………………………………………………………  Geb. datum: ………………………..…… 

Adres: ……………………………………………………………Postcode en woonplaats: ………………………….… 

Telefoon: ………………………………………..   mobiel: …………………………………… 

E-mail  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

schrijft zich bij deze in voor de masterclass Tekenanalyse en aanvaardt de volgende daaraan verbonden 

financiële verplichtingen: 

0 betaling van de kosten van de masterclass in één keer, te weten  € 1015,00, vóór 25 maart 2021 
(korting van € 100,00 ten opzichte van betaling in termijnen), of 

0 gespreide betaling in drie termijnen, te weten: 

    eerste termijn groot € 372,00  vóór 1 april 2021 

    tweede termijn groot € 372,00  vóór 1 juni 2021 

    derde termijn groot € 372,00  vóór 1 augustus 2021 

S.v.p. de wijze van betaling aangeven. 

 

Betalingen dienen te geschieden op rekening ING bank IBAN: NL53 INGB 000 525 97 64 ten name van 

Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede. 

Aanmelding voor de masterclass dient te geschieden vóór 25 maart 2021 door inzending van dit volledig 
ingevulde en ondertekende inschrijfformulier in tweevoud, naar het Pedagogisch Psychologisch Centrum 
Heemstede, Chrysanthemumlaan 2, 2106 BN Heemstede. 
 

Annulering 

Bij annulering vóór 1 april 2021 is men 30% van de opleidingskosten verschuldigd. Bij annulering tussen 1 april 2021 en 14 april 

2021 is men 60% van de opleidingskosten verschuldigd. Bij annulering vanaf 14 april 2021 is men het volledige bedrag 

verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden. De datum op het poststempel is bepalend. Aan de voorwaarden 

met betrekking tot betaling en annulering wordt strikt de hand gehouden.  

Eventuele incassokosten en/of gerechtskosten komen voor rekening van de inschrijver. 

 

Plaats…………………………………………Datum…………………………Handtekening…………………………… 

 

Akkoord door het Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede 

 

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

 

Als bewijs van aanname krijgt u één exemplaar van deze overeenkomst getekend geretourneerd. 
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