
                                            

                            

   
                                                                                                                                                  
TCM Academie Nederland 

  Inschrijfformulier Acupunctuur 

 

 
 

Personalia S.v.p. pasfoto bijvoegen 

achternaam  

voorletters  

voornaam  

geslacht   

geboortedatum  

adres  

postcode  

woonplaats  

telefoonnummer privé  

telefoonnummer mobiel    

mailadres   

nummer 
paspoort/identiteitsbewijs 

 

1e jaar  

instroom 2e of 3e jaar  

 

Overzicht van gevolgde beroepsopleiding(en) en jaar van ontvangst diploma. 
S.v.p. kopieën van diploma’s bijvoegen. 

 

gevolgde opleiding  diploma in jaar  

  

  

  

 
 Hierbij verbind ik mij aan het volledig cursusjaar bestaande uit 20 lesdagen van TCM 

Academie Nederland. De kosten hiervoor bedragen: € 2.195,00.  

 
 ik heb kennis genomen van de betalingsvoorwaarden en andere condities aan de 

achterzijde van het inschrijfformulier (s.v.p. beide hokjes aankruisen). 
 

datum  handtekening 

 
_________________________ _________________________ 
 

  Dit formulier ingevuld en ondertekend opsturen naar het secretariaat: 
 

TCM Academie Nederland 
Sarphatikade 22 

1017 WV  Amsterdam 
 

 Voor betalingsvoorwaarden en andere condities zie achterzijde van dit inschrijfformulier. 
 



                                            

                            

   
                                                                                                                                                  
TCM Academie Nederland 

  Inschrijfformulier Acupunctuur 

 

1) Bedenktijd 

Wanneer u zich ingeschreven heeft, heeft u nog 14 dagen bedenktijd. Dus vanaf de dag dat u dit formulier naar 

ons toestuurt, kunt u nog gedurende 14 dagen kosteloos van gedachten veranderen. 

Daarna verbindt u zich aan de voorwaarden van de opleiding en aan onderstaande betalingsvoorwaarden. 

 
2) Betalingsvoorwaarden 

Het collegegeld bedraagt € 2.195 per cursusjaar, inclusief tentamen-, examengeld en lesmateriaal. Als u zich 

ingeschreven heeft, ontvangt u van het secretariaat een factuur.  
 

Deze factuur kunt u in één of drie termijnen voldoen.  

Bij betaling in één termijn wordt u verzocht dit bedrag voor de aanvang van de cursus te voldoen. 

Bij betaling in drie termijnen wordt het totaalbedrag verhoogd met € 100 administratiekosten. 

U wordt verzocht deze termijnbetaling als volgt te voldoen: 

 voor 30 september ‘ 19  termijnbetaling van € 800 

 voor 30 november ‘ 19 termijnbetaling van € 800 

 voor  31 januari ‘ 20 termijnbetaling van € 695  
 

Wanneer het collegegeld niet op tijd is voldaan wordt u van tentamens en examens uitgesloten. 

 
3) Annulering 

Bij annulering tot een maand voor aanvang van de start van de cursus, bent u 10% van het collegegeld 

verschuldigd. Heeft u later geannuleerd, dan bent u het gehele collegegeld verschuldigd. 

 
4) Continuering 

U ontvangt voor elk volgend cursusjaar een nieuw inschrijfformulier. Na het behalen van voldoende 

studieresultaten ontvangt u dit formulier per mail en verzoeken wij u dit na invulling aan ons te retourneren. 

 
5) Hertentamens en examens 

Tentamen- en examengelden zijn inbegrepen bij het cursusgeld. Aan hertentamens, herexamens evenals 

uitgestelde examens zijn echter wel kosten verbonden. 

Kosten hertentamens/uitgesteld tentamen: 

 theorie € 125 

 praktijk € 100 
 

Kosten herexamen/uitgesteld examen 

 theorie € 125 

 praktijk € 150 

 
6) Geheimhoudingsplicht 

Alle informatie die door (potentiële) studenten aan het secretariaat of docenten van TCM Academie Nederland 

wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld door TCM Academie Nederland. Zowel het secretariaat als de 

docenten zijn gehouden aan het geheimhouden van gegevens van studenten die aan hen verstrekt zijn. 

Geheimhoudingsplicht staat hierbij gelijk aan de geheimhoudingsplicht vanuit de beroepsethiek. 

 
7) Condities waaronder de cursus eventueel niet doorgaat  

TCM Academie behoudt zich het recht voor om indien er minder dan 10 studenten zich aanmelden voor de 

cursus, deze te annuleren. De ingeschreven studenten zullen onmiddellijk van dit besluit op de hoogte worden 

gebracht en het eventueel reeds betaalde cursusgeld zal per ommegaande worden geretourneerd.  

 


