LEERGANG
STRATEGISCH
LEIDERSCHAP VOOR
VROUWELIJKE ARTSEN

Aanmeldformulier

Data

Overnachten

Leergang 28 - voorjaar 2019
Startbijeenkomst
Blok 1:
Blok 2:
Blok 3:

22 januari
7 & 8 februari
1 & 2 april
16 & 17 mei

Leergang 29 - najaar 2019
Startbijeenkomst:
Blok 1:
Blok 2:
Blok 3:

3 september
19 & 20 september
4 & 5 november
16 & 17 december

We adviseren in ieder geval tijdens Blok 1 te blijven overnachten. Kosten
voor overnachting en diner zijn niet inbegrepen. Als je wilt overnachten kan
dit door ons worden geregeld en kun je dit onderstaand aangeven.

Graag invullen
leergang 28 - voorjaar 2019

leergang 29 - najaar 2019

Persoonlijke gegevens
Naam:
Voornaam:

Geb.datum:

Investering
VNVA leden
niet VNVA leden
intake zonder leergang

€ 3.725,- per persoon
€ 3.850,- per persoon
€ 300,-

E-mailadres:
Telefoon (mobiel):

De deelnamekosten zijn vrij van BTW (conform CRKBO regeling) en
inclusief koffie/thee en lunch. Inschrijving is definitief na ontvangst
betaling.

Adres:
Woonplaats:

Postcode:

Accreditatie

Specialisme:

Lid VNVA: ja / nee

Accreditatie wordt jaarlijks aangevraagd voor de leergang. De leergang
wordt doorgaans geaccrediteerd met 36 punten (GAIA).

BIG-nr:

Voorwaarden

Organisatie:

•
•
•
•
•

•

Annuleren uitsluitend schriftelijk of per e-mail
Aanvangsdatum = datum startbijeenkomst
Kosteloos annuleren tot 6 weken vóór aanvangsdatum
Annuleren tussen 6-4 weken vóór aanvangsdatum = 50% restitutie
Annuleren binnen 4 weken tot aanvangsdatum = geen restitutie.
Vervanging door een collega is mogelijk zonder bijkomende kosten
mits gemeld en geen bezwaar bij deelnemers
Algemene Voorwaarden van Maleene de Ridder Coaching &
Consulting zijn van toepassing

Aanmelden
Mail of stuur dit formulier naar Maleene de Ridder Coaching & Consulting,
info@maleenederidder.com of MH Tromplaan 47, 7513 AB Enschede.
Na ontvangst hiervan volgt een bevestiging van deelname met nadere
informatie over de locatie en tijden. Het mailadres kan ook gebruikt
worden bij eventuele vragen of bel 06 2140 4779.

Ik blijf wel / niet overnachten tijdens

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Factuurgegevens
Vul de factuurgegevens in als deze anders zijn dan bovenstaand adres.
Naam:
Factuuradres:
Plaats:
Opmerkingen en/of vragen:

Postcode:

