Inschrijfformulier
Vul hier de startdatum in van
de
opleiding waarvoor je
inschrijft:
Locatie:
Duur:
Investering:
Programma:

HNLP Trainersopleiding
Startdatum:

Mgr. van de Weteringstraat 68, 3828 PH Hoogland (Amersfoort)
16 dagen verdeeld over meerdere blokken
€ 4.000,- inclusief manual, koffie en thee en hapjes tussendoor
Bezoek onze website: www.parenda.nl voor het volledige
programma van deze opleiding

Aanmelding
Hierbij schrijf ik mijzelf in voor deze opleiding en verplicht ik mij tot betaling
van de cursusgelden (vrijgesteld van BTW).
Voornaam
Achternaam
Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
E-mail
Telefoon
Mobiel
Hoe ben je bij ons terecht gekomen?
Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en terug te vinden op onze
website: www.parenda.nl


Ik verklaar kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met
de Algemene Voorwaarden van Parenda
(hokje aanvinken)

Handtekening deelnemer: ………………………………………
Maak een scan/foto van dit inschrijfformulier en stuur het naar:

info@parenda.nl

Je ontvangt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een week een bevestiging van je aanmelding voor
de opleiding. Je hebt vanaf die datum nog 14 dagen bedenktijd waarbinnen je kosteloos kunt opzeggen.
Bovendien bieden we je de mogelijkheid om tot 14 dagen voor aanvang van de eerste opleidingsdag je
aanmelding kosteloos te annuleren. Wanneer er voor een betreffende opleiding specifieke toelatingseisen
zijn waarvan je niet via de mail kunt laten zien dat je hieraan voldoet, nemen we binnen 7 dagen contact
met je op voor een intakegesprek. Heb je nog vragen over deze opleiding, neem dan gerust contact met
ons op.
PARENDA NLP Academie, voor persoonlijke ontwikkeling
Op alle diensten van Parenda zijn de algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-,
Eem- en Flevoland onder het dossiernummer van Parenda 32144086,
tevens te vinden op www.parenda.nl. BTW-identificatienummer NL001507513B40
Parenda is lid van de ABNLP en maakt onderdeel uit van de TemeT Onderwijs Coöperatie

