Inschrijvingsformulier
Inschrijvingsformulier opleidingen
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsgegevens

Afdrukken

Verstuur via email

Firma
Contact
Straat + nr.
Postcode + plaats
Telefoon
Fax
Emailadres
BTW-nummer

Opleiding
Opleiding
Datum

Opleiding

Cursisten
Cursisten
Naam

Functie

Totaal*:

Emailadres

Prijs
€240,00/dag*
€240,00/dag*
€240,00/dag*
€240,00/dag*

* De opleiding kan gefinancierd worden met de Vlaamse opleidingssubsidie. Voor alle informatie ga naar www.kmo-portefeuille.be
* De opleiding Uitwisselen via IFC bedraagt € 300,00/pp/dag. De opleiding liNear Smart Sixty, Robot Structural Analysis (RSA) en AutoCAD Structural
Detailing (ASD) bedraagt € 360,00/pp/dag.

Wij gaan akkoord met de algemene betalings- en opleidingsvoorwaarden van i-Theses bvba, zoals vermeld op de
volgende pagina.
Naam:
Datum:
Handtekening:
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AlgemeneAlgemene
voorwaarden
voorwaarden
1. Alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname.
2. i-Theses is erkend en gecertificeerd als opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid. (Ons erkenningsnummer:
DV.O104673). Hierdoor kan u, onder voorwaarden, gebruik maken van de opleidingssubsidie die verstrekt wordt door
de Vlaamse Overheid. Alle info op www.kmo-portefeuille.be.
3. Opleidingen worden gefactureerd na bestelling. De opleiding dient betaald te zijn voor aanvang van de eerste opleidingsdag. Annuleren kan enkel schriftelijk. Ingeplande opleidingen kosteloos annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor
aanvang. Tussen 30 en 10 dagen voor aanvang wordt 50% van de som in rekening gebracht, daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Bij verhindering kan u iemand aanduiden die uw plaats inneemt. Het niet bijwonen van één of meerdere lessen ontslaat de cursist niet van zijn betalingsverplichting. In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt
i-Theses zich het recht voor de opleiding te annuleren of het programma te wijzigen. Bestelde groepsopleidingen worden geacht opgenomen te worden binnen het jaar na datum van overeenkomst, bestelde privé opleidingen binnen het
half jaar. Het niet opnemen van bestelde opleidingsdagen houdt onder geen enkel beding een teruggave, vrijstelling in
van het verschuldigde bedrag voor de respectievelijke opleiding.
4. Wanneer bundelacties of bundelpromoties worden opgezet waarbij de opleiding is inbegrepen gelden dezelfde
voorwaarden als vermeld onder punt 2.
5.Tussentijds annuleren van meerdaagse cursussen is niet mogelijk.
6. Alle gefactureerde bedragen zijn binnen 8 dagen na factuurdatum verschuldigd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7. Alle onkosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de inschrijver.
8. i-Theses behoudt zich alle rechten voor van intellectuele en industriële eigendommen, met betrekking tot de door
i-Theses verschafte leermiddelen. De cursist is niet gerechtigd cursusmateriaal, waarop rechten aan i-Theses toekomend, op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in gebruik te geven.
9. Door inschrijving geeft de inschrijver te kennen deze voorwaarden te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de
rechtsverhouding tussen i-Theses en de inschrijver, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
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