Aanmeldformulier 2019-2020
Cursussen

Studentnummer
Offertenummer

Dit formulier s.v.p. invullen in blokletters, aan beide zijden en ondertekenen
Kopie Identiteitsbewijs inleveren (maak een kopie van zowel de voor- als de achterkant van je ID)
Lever of stuur het ingevulde én ondertekende formulier samen met je kopie ID in bij:

(hoeft u niet in te vullen)

ROC Rivor
T.a.v. Deelnemersadministratie
Antwoordnummer 334
4000 VB TIEL
(Postzegel niet nodig)

PERSOONSGEGEVENS
Achternaam
Voornaam
Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon privé

Geslacht

V

M

Mobiel nummer

Geboortedatum

Geboorteplaats

Nationaliteit

Geboorteland

E-mail

CURSUS
Praktijkdiploma boekhouden (PDB) bedrijfsadministratie - niveau 4, start september en februari **

€550,-

Praktijkdiploma boekhouden (PDB) kostencalculatie - niveau 4, start september en februari **

€275,-

Praktijkdiploma boekhouden (PDB) financiering - niveau 4, start september en februari **

€275,-

** Voor bovenstaande cursussen geldt exclusief examen- en boekengeld, maar inclusief examentraining
Glas in lood 1 (basis)

€235,-

Glas in lood 2 (vervolg)

€245,-

Glas in lood 3 (gevorderen)

€245,-

VOORWAARDEN
• Alle cursussen starten alleen bij voldoende aanmeldingen.
• De schriftelijk aanmelding verplicht u tot betaling van het cursusgeld.
• Verzuim van lessen leidt niet tot restitutie of ontheffing van de verplichting tot het voldoen van het cursusgeld.

EERDERE INSCHRIJVING
Heeft u reeds eerder een inschrijving bij ROC Rivor gehad?
Ja
Nee
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WORDT U IN UW FUNCTIONEREN BEPERKT DOOR EEN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE?
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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.

BETALING DOOR DERDEN
Indien de opleidingskosten door derden worden betaald, dien je een Verklaring betaling door derden in te vullen (te verkrijgen bij de receptie of
via www.rocrivor.nl)
Naam bedrijf/instelling
Factuuradres

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Naam contactpersoon

ONDERTEKENING
Ondergetekende verklaart voorgaande naar waarheid te hebben ingevuld.
Plaats

Datum

Handtekening student

Handtekening ouder/verzorger (indien student <18)
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