
 

Op aanmelding en inschrijving zijn de vOOrwaarden cUrsUssen & Trainingen van heT regiO cOllege van TOepassing.

1. Persoonlijke gegevens (altijd invullen)

Achternaam (geboortenaam):  

Roepnaam:

Straat: Huisnummer:

Plaats:  Postcode:        

Telefoon thuis:    0      Mobiel:       0     6

Telefoon werk:    0  

E-mailadres privé:

E-mailadres werk:

Geboortedatum:        -        -       1     9 Geslacht:   man  vrouw

Nationaliteit:     

Geboorteland:

Indien niet in Nederland geboren, in Nederland sinds: (datum)                   -               -       

Geboorteland ouders      Vader:                                                               Moeder:

AAnmeldingsformulier 
Cursussen & TrAiningen

Ondertekening (altijd invullen)

Ondergetekende verklaart:
•	het	formulier	naar	waarheid	te	hebben	ingevuld;

•	dat	hij/zij	akkoord	gaat	met	de	voorwaarden	cursussen	&	trainingen	

	 van	het	Regio	College.

	 Datum aanmelding:     -            -      2        0        1

Handtekening deelnemer Handtekening ouder/verzorger		 	

		 	 (alleen	als	je	jonger	bent	dan	18	jaar)

Meesturen:

 Met het volledig ingevulde formulier 
moet worden meegestuurd:
Kopie	van	een	geldig	Nederlands	of		 	

EU-paspoort,	een	geldige	Nederlandse		

identiteitskaart,	een	geldig	rijbewijs	

of	een	geldige	verblijfsvergunning	

(beide	zijden	kopiëren!).

Opsturen

Stuur	dit	volledig	ingevulde	formulier	

samen	met	de	gevraagde	bijlagen	naar:	

Regio College
t.a.v. Bedrijfsopleidingen
Cypressehout 99

1507 EK  Zaandam
	 	 	

  (075)	681	47	42

	(075)	631	47	16

  bedrijfsopleidingen@regiocollege.nl

Gegevens voor de Deelnemersadministratie (s.v.p. niet zelf invullen)

Deelnemersnummer

Formulier	ontvangen

z.o.z. »

Kopie van een geldig Nederlands of 

EU-paspoort, een geldige Nederlandse 

identiteitskaart of een geldige verblijfs-

vergunning (beide zijden kopiëren).
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(alleen invUllen indien nieT de 

gehele cUrsUs wOrdT gevOlgd)

(alleen invUllen indien nieT de 

gehele cUrsUs wOrdT gevOlgd)

2. Keuze cursus (raadpleeg hiervoor het cursusrooster)

Naam cursus:                   Kosten cursus €

 Onderdeel:	    €

 Onderdeel:     €

	Zaandam 		  Purmerend                                                   Startdatum:                      -               -   

De cursus- & examenkosten zoals vermeld in het cursusrooster worden betaald door:  	deelnemer  	werkgever/instelling

3. Gegevens werkgever  (alleen invullen indien de werkgever betaalt)

Naam bedrijf/instelling:

Straat: Huisnummer:

Plaats: Postcode: 

Naam contactpersoon: 

Telefoon:             0 Fax:            0

Handtekening contactpersoon werkgever:	 Datum: 
                 

 -               -      2        0        1

vOORWAARDEN CuRSuSSEN & TRAININGEN vAN HET REGIO COllEGE 

Aanmelding	Aanmelding	kan	uitsluitend	door	gebruikmaking	van	het	aanmeldingsformulier	van	het	Regio	College.	De	aanmelding	van	een	deelnemer	jonger	

dan	 18	 jaar	 moet	 door	 de	 ouder(s)	 of	 wettelijke	 vertegenwoordiger(s)	 mede	 worden	 ondertekend.	 Alleen	 volledig	 ingevulde	 en	 ondertekende	 formulieren	

worden	in	behandeling	genomen.	De	studieovereenkomst	treedt	in	werking	op	het	moment	dat	de	bevestiging	van	de	inschrijving	bij	het	Regio	College	aan	

u	wordt	toegezonden.	Deelnemers	worden	geplaatst	in	volgorde	van	binnenkomst	van	het	aanmeldingsformulier.	Als	het	maximale	aantal	deelnemers	wordt	

overschreden,	nemen	wij	contact	met	u	op	en	kunt	u	in	een	andere	groep	of	op	een	wachtlijst	worden	geplaatst.	De	deelnemer	verklaart	te	voldoen	aan	de	voor-

opleidingseisen	die	voor	het	volgen	van	de	cursus	of	voor	deelname	aan	het	examen	gewenst	of	noodzakelijk	zijn.	Betalingsvoorwaarden Na	plaatsing	van	de	

deelnemer	in	een	groep	ontvangt	deze	bericht	van	plaatsing	en	na	aanvang	van	de	lessen	een	factuur.	Gespreide	betaling	is	mogelijk	als	het	bedrag	hoger	is	dan	

€	240.	Deze	gespreide	betaling	regelt	u	via	een	machtigingskaart	die	met	de	factuur	wordt	meegezonden.	Bij	gespreide	betaling	wordt	in	drie	opeenvolgende	

maandelijkse	termijnen	steeds	een	derde	deel	van	het	factuurbedrag	van	uw	rekening	afgeschreven.	Indien	op	de	eerste	vervaldatum	het	factuurbedrag,	dan	

wel	het	toegestane	te	betalen	gedeelte	daarvan,	niet	is	voldaan,	wordt	het	gehele	factuurbedrag	zonder	nadere	aankondiging	onmiddellijk	en	in	zijn	geheel	

opeisbaar.	Bij	niet	tijdig	of	niet	naar	behoren	voldoen	aan	de	betalingsverplichting	kan	aan	de	deelnemer	de	toegang	tot	de	cursus	geweigerd	worden,	totdat	

aan	de	achterstallige	betalingsverplichting	is	voldaan.	Indien	niet	aan	de	betalingsplicht	wordt	voldaan,	zal	de	vordering	aan	derden	ter	incassering	worden	

overgedragen.	De	kosten	hiervan	zijn	voor	rekening	van	de	betalingsplichtige.	Annulering door het Regio College Indien	de	cursus	niet	doorgaat,	bijvoorbeeld	

als	gevolg	van	onvoldoende	deelname,	wordt	de	deelnemer	hiervan	zo	spoedig	mogelijk	op	de	hoogte	gesteld.	In	dit	geval	wordt	het	verschuldigde	bedrag	kwijt-

gescholden	en	worden	eventuele	reeds	betaalde	bedragen	gerestitueerd.	Door de deelnemer	Annulering	van	een	inschrijving	kan	slechts	schriftelijk	plaatsvin-

den.	Bij	annulering	minder	dan	twee	(2)	weken	voor	aanvang	van	de	cursus	is	de	deelnemer	de	volledige,	overeengekomen	prijs	verschuldigd.	Na	aanvang	van	

de	cursus	is	annulering	niet	meer	mogelijk.	Tussentijdse	beëindiging	of	indien	de	deelnemer	anderszins	niet	meer	aan	de	cursus	deelneemt,	geeft	geen	recht	

op	enige	terugbetaling	van	het	cursusgeld.	De	inschrijving	wordt	te	allen	tijde	ontbonden	bij	overlijden	van	de	deelnemer.	Na	ontvangst	van	een	schriftelijk	

bericht	hiervan	wordt	de	overeenkomst	onmiddellijk	ontbonden,	het	reeds	betaalde	cursusgeld	zal	aan	de	rechthebbende	worden	terugbetaald.	Inrichting van 

de opleiding Het	Regio	College:	draagt	zorg	voor	een	zodanige	inrichting	van	het	onderwijs	dat	de	deelnemer	een	optimaal	niveau	kan	bereiken;	behoudt	zich	

het	recht	voor	cursussen	te	combineren	of	aanvangsdata,	locaties	en	roosters	te	wijzigen;	behoudt	zich	het	recht	voor	programma’s,	leermiddelen,	boeken	et	

cetera	te	actualiseren;	behoudt	zich	het	recht	voor	cursusgelden	en	kosten	van	studiematerialen	te	wijzigen;	is	niet	aansprakelijk	voor	eventuele	hieruit	voort-

komende	kosten;	kan	niet	aansprakelijk	worden	gesteld	voor	diefstal,	verduistering,	verlies	en/of	beschadiging	van	eigendommen	of	bezittingen	van	de	deel-

nemer.	Boeken en ander lesmateriaal De	op	de	boekenlijst	vermelde	boeken	en	overig	lesmateriaal	dient	men,	tenzij	anders	vermeld,	zelf	te	bestellen.	Soms	

is	het	betreffende	materiaal	ook	op	school	verkrijgbaar;	dit	is	op	de	boekenlijst	vermeld.	Beroep Klachten	kunnen	worden	ingediend	bij	Bedrijfsopleidingen,	

Regio	College,	Cypressehout	99,	1507	EK	Zaandam.


