
 

Inschrijfformulier Cursussen 2017-2018 
Hierbij geef ik mij op voor de volgende cursus(sen):  ECG Basis (Amsterdam) Inschrijfkosten € 386,00 p.p.  houd mij op de hoogte van data in 2018  ECG Interpretatie (Amsterdam) Inschrijfkosten € 386,00 p.p.  dinsdag 14 februari 2017  Ergometrie Basis (Groningen) Inschrijfkosten € 437,00 p.p.  donderdag 1 februari 2018  houd mij op de hoogte van overige data  Ergometrie Expert (Groningen) Inschrijfkosten € 770,00 p.p.  maart 2018  houd mij op de hoogte van overige data   Spirometrie (Amsterdam) Inschrijfkosten € 386,00 p.p.  dinsdag 6 maart 2018  houd mij op de hoogte van overige data     Ik wil graag informatie over een cursus op locatie (incompany):   Spirometrie  Oogonderzoek  Audiometrie  ECG  Ergometrie Pro  Ergometrie Expert  Ergometrie bij Kinderen  Anders, namelijk:    
  
  
 

Naam:   
Geboortedatum:   
Functie:   
Bedrijf:   
Adres bedrijf:   
PC/Plaats bedrijf:   
Ordernummer:   
Telefoon:   
Fax:   
E-mail:   
Contactpersoon:   
  Datum:     Handtekening:    Naam:     Verdere gegevens De cursussen vinden alleen bij voldoende deelnemers doorgang. De genoemde prijzen zijn geldig voor 2017 en 2018, exclusief BTW en eventuele hotelovernachtingen. In elk bedrag is inschrijfgeld verwerkt. Inschrijving is mogelijk door het insturen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier en betaling van de factuur onder vermelding van de naam en datum van de cursus en de naam van deelnemer(s). Selectie geschiedt op datum van binnenkomst van zowel inschrijving als betaling. Bij overschrijding van het deelnemersaantal kan men op de wachtlijst worden geplaatst. ProCare behoudt zich het recht voor door omstandigheden cursussen te annuleren, te verplaatsen en/of het programma te wijzigen. Bij annulering van uw inschrijving worden volgende bedragen in rekening gebracht. De kosten voor annulering zijn als volgt:  

 8 weken voor aanvang cursus: € 50 inschrijfkosten 
 8-4 weken voor aanvang cursus: 50% annuleringskosten 
 < 4 weken voor aanvang cursus: 100% annuleringskosten.  U mag te allen tijde een vervanger sturen voor uw inschrijving. In dat geval worden er naast de kosten voor de cursus alleen de inschrijfkosten à € 50 in rekening gebracht.  


