
Voorbeeld - Inschrijfformulier PRPP assessment cursus
Inschrijving ALLEEN via het digitale formulier op www.ergologie.nl

5-daagse PRPP assessment cursus met 1 terugkomdag
Datum cursus / datum terugkomdag - Cursusbedrag € 1.475 - Cursusplaats Utrecht   
__________________________________________________________________________________

Persoonsgegevens
Voornaam*: .........................................
Achternaam*: .........................................
Man /Vrouw*: M / V
Beroep*: .........................................
Huisadres:
Straat en huisnummer*: .........................................
Postcode (geen spaties gebruiken)*: .........................................
Plaats*: .........................................
E-mail adres*: .........................................
Telefoon (geen spaties gebruiken)*: .........................................
ADAP (Kwaliteitsregister Paramedici) geregistreerd*: (Aanklikken) Ja, registratienummer .....................
                                                                                               (Aanklikken) Nee
* verplicht in te vullen.
__________________________________________________________________________________

Organisatiegegevens
Werkzaam bij organisatie: .........................................
Functie: .........................................
Afdeling: .........................................
Organisatie-adres: .........................................
Straat en huisnummer: .........................................
of postbusnummer: .........................................
Postcode: .........................................
Plaats: .........................................
E-mail adres: .........................................
Telefoon (geen spaties gebruiken): .........................................
__________________________________________________________________________________

Cursusgegevens
Schrijft zich in voor PRPP assessment cursus - Datum - cursusbedrag € 1.475
Locatie: Aristo Utrecht, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht.
Bevestiging inclusief factuur wordt verstuurd naar bovenstaand mailadres,
adressering factuur voorzien van*: (Aanklikken) huisadres
                                                               (Aanklikken) organisatie-adres i.v.m. vergoeding door werkgever
__________________________________________________________________________________

Bankgegevens
Het cursusbedrag wordt betaald van bankrekening nummer: ..................................
Deze bankrekening staat op naam van: .........................................

(Aanklikken) Ik heb de algemene leveringsvoorwaarden gelezen en aanvaard.

U ontvangt na inschrijving én betaling via iDEAL automatisch een bevestigingsmail van bovenstaande 
gegevens op uw opgegeven privé mail-adres. Als u na de inschrijving en betaling geen automatische 
bevestigingsmail ontvangt is de inschrijvingsprocedure niet goed afgerond (verkeerd of onvolledig 
ingevuld, betaling niet afgerond, na betaling niet teruggekeerd naar de Ergologie website) en bent u 
niet ingeschreven.

Als u hieronder op de knop “Verzenden” drukt komt u vanzelf in het betaalmenu van iDEAL. Na het 
iDEAL menu dient u terug te keren op deze Ergologie website om de betaling goed af te ronden. iDEAL 
geeft dit aan het einde van het betaalmenu met een link aan, u keert dan automatisch terug op de 
website van Ergologie en is de inschrijving en betaling goed afgerond.
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