Inschrijfformulier
Vul uw persoonlijke gegevens in
q
q

De heer
Mevrouw

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Emailadres

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Geeft zich op voor de cursus van
q
q
q
q
q

START IN PERIODE VANAF
september 2018
april 2019
september 2019
april 2020
september 2020

CURSUS
meubelmaken maandagavond basiscursus I
meubelmaken maandagavond basiscursus II (gevorderden)
meubelmaken woensdagochtend meubelmaken 55+
meubelmaken donderdagmiddag vrij werken
Slijpen van beitels en schaven zaterdag 24 november 2018
Vijlen van handzagen zaterdag 30 november 2018
Slijpen van beitels en schaven zaterdag 16 maart 2019
Vijlen van handzagen zaterdag 23 maart 2019
Slijpen van beitels en schaven zaterdag 23 november 2019
Vijlen van handzagen zaterdag 30 november 2019
Slijpen van beitels en schaven zaterdag 14 maart 2020
Vijlen van handzagen zaterdag 21 maart 2020
Slijpen van beitels en schaven zaterdag 21 november 2020
Vijlen van handzagen zaterdag 28 november 2020
Plaatsing op volgorde van datum van aanmelding.
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Voorwaarden:
Indien u geplaatst bent, ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Hierna dient u per omgaande het
cursusgeld te voldoen. Uw inschrijving is pas geldig nadat het cursusgeld is voldaan. Bij annulering tot 4 weken
vóór de start ontvangt u het volledige cursusgeld, verminderd met € 25,-- administratiekosten, terug. Indien u
binnen 4 weken vóór de start van de cursus annuleert, ontvangt u 50% van het cursusgeld terug.
Bij onvoldoende deelname is De Praktijk gerechtigd de cursus te annuleren. In dat geval betaalt De Praktijk
natuurlijk het volledige cursusgeld terug.
U verplicht zich de tijdens de cursus ter beschikking staande hulpmiddelen te gebruiken en de veiligheid van uzelf
en van de medecursisten centraal te stellen. U erkent voor eigen risico te werken en vrijwaart De Praktijk i.c.
André Damen voor elke vorm van aansprakelijkheid.
Onderstaand s.v.p. aankruisen dat u akkoord gaat met de voorwaarden.
q

Ik ga akkoord met de voorwaarden

Handtekening voor akkoord:
____________________dd. ___________ te ____________
Dit formulier graag inleveren bij:
André Damen, De Praktijk, Hoofdstraat W30, 9951 AC te Winsum, tel. 0595-441166.
Of scannen en per e-mail verzenden naar: info@w30.nl

