Inschrijfformulier
Formulier s.v.p. zenden aan:

InetLingua, Jacoba van Beierenlaan 233, 2613 JG DELFT of info@inetlingua.com
Schrijf me in voor de cursus:
Cursuscode

:

________ Cursusnaam: ___________________________________

Mogelijke tijden (u kunt met nummers 1, 2, 3, etc. uw voorkeur aangeven) :
ma
___
___
___
___
___

09:30-12:30
13:00-16:00
16:00-18:00
18:00-20:00
20:00-22:00

di
___
___
___
___
___

wo
___
___
___
___
___

do
___
___
___
___
___

vr
___
___
___
___
___

za
___
___
___
___
___

Gegevens cursist:
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail

:
:
:
:
:
:
:
:
:

____________________________________
__________________________ Dhr./Mevr.
____________________________________
____________________________________
_______________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Cursusprijs

:

_______ incl. consumpties (koffie of thee), excl. boeken

Boeken

:

Zie desbetreffende cursusbeschrijving
Ik wil de boeken via Inetlingua bestellen. ( ) Ik bestel mijn boeken zelf.

()

Bij minderjarige kinderen of betaling via bedrijf, gaarne het factuuradres invullen:
Naam bedrijf
Contactpersoon
Voorletters
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon

:
:
:
:
:
:
:

____________________________________
____________________________________
__________________________ Dhr./Mevr.
____________________________________
_______________
____________________________________
____________________________________

Gewenste betalingsmethode:
()
()
()

Bankoverschrijving, ineens binnen 2 weken na de factuurdatum.
Contant, ineens bij de eerste les.
Ondergetekende verleent hierbij een eenmalige machtiging aan Inetlingua om van
zijn/haar bankrekening het totaalbedrag af te schrijven.
Bankrekeningnr (IBAN): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
( ) Ineens
( ) In 3 / 5 / 10 maandelijkse termijnen

Door inschrijving geeft de cursist te kennen de inschrijvingsvoorwaarden (zie achterkant) te
accepteren.
Datum: __________________

Correspondentieadres:
InetLingua
Jac. van Beierenlaan 233
2613 JG DELFT

Handtekening: _________________________

Tel: 015- 285 37 18
Mobiel: 06-5188 0994
E-mail: info@inetlingua.com
www.inetlingua.com

Rabo Bank: 3582.82.543
Handelsregister:
K.v.K. Haaglanden
nr. 27177495

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden voor InetLingua cursussen

1. Alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname.
InetLingua behoudt zich het recht voor een cursus uit te stellen of te annuleren indien het
aantal deelnemers onvoldoende is.
2. U meldt zich aan als cursist(e) door het (online) inzenden van het volledig ingevulde
inschrijfformulier en betaling van het cursusgeld.
3. Tot 7 dagen voor de aanvang van een cursus kunt u uw deelname kosteloos annuleren.
4. U verbindt zich voor de gehele cursus. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. U blijft
het gehele cursusgeld verschuldigd.
5. Uitzondering is het opzeggen direct na afloop van de eerste les en dat alleen als het
cursusniveau bij u niet past en Inetlingua geen andere passende cursus kan aanbieden.
Het restant van het cursusgeld wordt dan pro-rata gerestitueerd.
6. Indien u door omstandigheden als ziekte toch genoodzaakt zou zijn de cursus voortijdig
af te breken, dan kunt u die tijdens de eerstvolgende cursus voortzetten. De
onderbreking van de cursus dient schriftelijk aan InetLingua gemeld te worden.
7. Alle gefactureerde bedragen zijn binnen 14 dagen na factuurdatum verschuldigd. Bij
klassikale cursussen in ieder geval vóór aanvang van de cursus.
8. InetLingua behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendommen voor met betrekking
tot de door InetLingua verstrekte leermiddelen. De deelnemer is niet gerechtigd
cursusmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan InetLingua toekomen, op
enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
9. Cursisten die minimaal 70% van de lessen hebben bijgewoond, ontvangen na afloop van
de cursus een Certificaat van Deelname.
10. Door inschrijving geeft de cursist te kennen deze voorwaarden te accepteren.

