Inschrijfformulier Andy Harrop 2019
TCM Academie Nederland

Personalia
achternaam
voorletters
voornaam
geslacht
geboortedatum
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer privé
telefoonnummer mobiel
mailadres
gevolgde opleiding

diploma in jaar

TCMA

 hierbij schrijf ik mij in voor zondag 3 november, Andy Harrop, 10-17 uur. De kosten
hiervoor bedragen: € 155,00
 ik heb kennis genomen van de betalingsvoorwaarden en andere condities aan de
achterzijde van het inschrijfformulier (s.v.p. dit hokje 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.

Inschrijfformulier Andy Harrop 2019
TCM Academie Nederland
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 cursusgeld voor Andy Harrop bedraagt € 155. Als u zich ingeschreven heeft, ontvangt u van het secretariaat
een factuur.

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) 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.

5) 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.

