
Achternaam:  ___________________________________________________________________

Voornamen:  _____________________________________________________________ M / V

Roepnaam:   _________________________  Meisjesnaam: ____________________________

Geboortedatum:   _________________________  Geboorteplaats: ___________________________

Adres:  __________________________________________________________________

Postcode/woonplaats:  __________________________________________________________________

Telefoon privé:   _________________________  Telefoon bedrijf: ___________________________

E-mail adres:  __________________________________________________________________

Werkzaam bij:  _________________________  Functie: _________________________________

Vooropleiding:   _____________________________________________________ Diploma ja/nee

Ik meld me aan voor de opleiding/module: __________________________________________________________

Startdatum:   _________________________  Locatie :_________________________________

Op welke manier bent u met SKO in contact gekomen? 
0 via advertentie  0 via internet  0 via collega/werkgever  0 via kennis/familie  0 anders, nl. ______________

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en accoord te gaan met de 
‘Voorwaarden open inschrijvingen nr. 2009.1’.
U ontvangt van ons een factuur voor het verschuldigde cursusgeld en de materiaalkosten. Aanname geschiedt in 
volgorde van betaling.

Alle aangeboden opleidingen en cursussen starten zeker!

 Hieronder in laten vullen indien bedrijf betaalt

 Naam bedrijf:  __________________________________________________________________________________

 Adres:  __________________________________________________________________________________

 Postcode:  ______________________________________  Plaats: _____________________________________

 Contactpersoon: _____________________________ M / V        Functie: _____________________________________  

   ______________________________________ Telefoon: ____________________________________  

 Verklaart de kosten te voldoen na ontvangst nota.

 Datum:  ______________________________________ Stempel bedrijf: ______________________________

 

 Handtekening:

handtekening cursist(e) plaats datum

Inschrijfformulier



Voorwaarden open inschrijvingen nr. 2009.1

Aanmelding
Aanmelding dient te geschieden door middel van het versturen van het vol-
ledig ingevulde inschrijfformulier aan info@avondopleidingen.info, of aan 
Avondopleidingen SKO, Postbus 2227, 5260 CE Vught, of door het inschrijf-
formulier te faxen naar 073 - 657 16 63.

Cursusgeld
Na ontvangst van de aanmelding zal door de stichting aan de cursist c.q. het  
bedrijf een factuur ten behoeve van de betaling worden gezonden.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na het verzenden van de fac-
tuur, doch in ieder geval vóór aanvang van de cursus.

Annulering
Annulering van de cursus dient schriftelijk te gebeuren. 
Bij annulering binnen een maand voor aanvang van de cursus is 50% van 
het cursusgeld verschuldigd. 
Bij annulering na aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld ver-
schuldigd.

Auteursrecht
Het aan de cursist te verstrekken lesmateriaal wordt eigendom van de 
cursist op het moment dat de stichting het cursusgeld heeft ontvangen. Het 
auteursrecht van het lesmateriaal berust echter bij de stichting. Het lesmate-
riaal of gedeelten daarvan mag/mogen niet worden gekopieerd of op andere 
wijze worden verveelvoudigd dan wel in het verkeer worden gebracht.

Overige verplichtingen
De cursist is gehouden de aanwijzingen van het personeel van de stichting 
op te volgen. 
Indien een cursist hieraan niet voldoet en/of zich op andere wijze misdraagt 
dan komt de directeur van de stichting de bevoegdheid toe de cursist te 
schorsen. Van een dergelijke beslissing van de directeur staat beroep open 
bij het bestuur van stichting.


