Aanmeldformulier
2017- 2018
2018-2019

Studentnummer:
………………….
Offertenummer:

CURSUSSEN

………………….

Financieel / administratief
Techniek (Lassen/Overig)
•
•
•
•
•

(hoeft u niet in te vullen)

Wilt u dit formulier s.v.p. volledig invullen (t/m de laatste pagina).
U kunt op dit formulier meerdere cursussen aankruisen.
Vergeet niet een kopie identiteitsbewijs in te leveren bij uw aanmelding.
Wilt u bij het invullen blokletters gebruiken? Dank u.
Meer informatie over de cursussen vindt u in de brochure en op onze website (www.rocrivor.nl). Heeft u
verder nog vragen? Neem dan contact op met ons informatienummer 0900-7627486 (lokaal tarief).

Persoonsgegevens
Meisjesnaam (indien gehuwd)
Achternaam
Voorletters

Roepnaam

Voornamen (Voluit)

 Man

 Vrouw

Adres + huisnummer
Postcode + woonplaats
Geboortedatum

Geboorteplaats

Nationaliteit

Geboorteland (altijd invullen)

Telefoonnummer privé

Mobiel nummer

E-mailadres

Financieel / administratief

– 11 sept. 2017

 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) - Bedrijfsadministratie niveau 4, september 2018

– 29 jan. 2017
 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) - Kostencalculatie niveau 4, januari 2019
– 29 jan. 2017
 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) - Financiering niveau 4, januari 2019

€ 550,€ 275,€ 275,-

Voor alle cursussen geldt exclusief examen- en boekengeld, maar inclusief examentraining
-
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Techniek – lassen NIL Opleidingen
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

 Autogeen lassen

 € 2.100,-

 € 2.400,-

 nvt

 nvt

 Booglassen met beklede elektrode

 € 2.100,-

 € 2.400,-

 € 3.500,-

 € 3.600,-

 MAG lassen

 € 2.100,-

 € 2.400,-

 € 3.500,-

 € 3.600,-

 MIG puls RVS/AL lassen

 € 2.100,-

 € 2.400,-

 € 3.500,-

 € 3.600,-

 TIG lassen

 € 2.100,-

 € 2.400,-

 € 3.500,-

 Lasspecialist (I.W.S.) 1 jaar (exclusief examenkosten) ovb

 € 3.600, € 3.000,-

 Meesterlasser (I.W.P.) 1 jaar (exclusief examenkosten) ovb

 € 3.000,-

 Lasserkwalificatie 9606-1 voor BMBE, MAG- en TIG-lassen ovb

op aanvraag

Let op: niveau 3 en 4 exclusief examenkosten. Combinatie niveau 1 + 2 in 1 jaar kosten: € 3.000,-

Op welke avond bent u beschikbaar?
0 maandag
0 dinsdag
0 woensdag

0 donderdag

0 zaterdagochtend

Voor groepen van een en dezelfde werkgever zijn er ook cursusmogelijkheden overdag (op aanvraag).

Techniek - overig
 Glas in lood 1 basis

€ 195,-

 Glas in lood 2 vervolg

€ 245,-

 Hout- en marmerimitatie 1

€ 245,-

 Hout- en marmerimitatie 2

€ 245,-

 Hout- en marmerimitatie 3

€ 395,-

 Lakverwerking 1 – Kwaliteitszorg

€ 150,-

 Lakverwerking moderne spuitapparatuur

€ 150,-

Voorwaarden




Alle cursussen starten alleen bij voldoende aanmeldingen.
De schriftelijke aanmelding verplicht u tot betaling van het cursusgeld na ontvangst van een factuur.
Verzuim van lessen leidt normaal gesproken nooit tot restitutie of ontheffing van de verplichting tot het
voldoen van het cursusgeld, behoudens in uiterst bijzondere gevallen.

Eerdere inschrijving
Heeft u reeds eerder een inschrijving bij ROC Rivor gehad?
0 ja
0 nee
Wordt u in uw functioneren beperkt door een handicap of chronische ziekte?
 Nee

 Ja, maar de school hoeft hier geen

rekening mee te houden.

 Ja, de school moet hier rekening mee houden.

Neem a.u.b. contact met mij op.

Aanmeldformulier Cursussen 2018-2019
2016- 2017 v 1

-2-

Betaling door derden
Alleen indien de opleidingskosten door derden worden betaald, s.v.p. de onderstaande gegevens
invullen!
Naam bedrijf/instelling
Naam contactpersoon
Factuuradres + huisnummer
Postcode + woonplaats

Ondertekening
Ondergetekende verklaart voorgaande naar waarheid te hebben ingevuld
Plaats

Datum

Handtekening cursist/student

Indien van toepassing:
Handtekening ouder/verzorger:
(indien student jonger is dan 18 jaar)





Voeg een kopie identiteitsbewijs toe. Bij de identiteitskaart en paspoort nieuwe stijl s.v.p. de
voor- én achterkant kopiëren.
Heb je nog geen identiteitsbewijs? Stuur dan een kopie van je verblijfsvergunning en zorgpas
mee.
Vergeet niet het inschrijfformulier te ondertekenen en retourneer het aan:
ROC RIVOR
t.a.v. DEELNEMERSADMINISTRATIE
ANTWOORDNUMMER 334
4000 VB TIEL (postzegel niet nodig)

Aanmeldformulier Cursussen 2018-2019
2016- 2017 v 1

-3-

