Cursus administratie
SeniorWeb Alkmaar
Brahmsstraat 35
1817 HD Alkmaar
Aanmeldingsformulier t.b.v. cursus
1 - Voor een niet ingeplande cursus, graag opgave van dagdeel/dagdelen die u kunt?
‘s morgens

ma -



di -



woe -



‘s middags

ma -



di -



woe -



do -



vr -



2 - Enkele vragen vooraf:
Heeft u een computer/tablet waarop u kunt oefenen?



Ja



Nee

Indien computercursus > Welk besturingssysteem gebruikt u op uw computer?
- Windows 10



- Win 8.1



- Win 7



- MacOs



- Anders



Indien tablet/ smartphone cursus > Welk type tablet/smartphone heeft u?
iPad



- Android



- Windows



- Anders

Als de cursus vol is, wilt u dan op een wachtlijst komen?

Ja




Nee



3 - Ik geef mij op voor de cursus:
Cursus:

datum 1e les:

cursus bedrag:

€
Dhr. ☐ / Mw.

☐

Voorletter(s):

Roepnaam:

Achternaam:

AlkmaarPas nr.:

Adres:

Donateur SWA nr.:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnr.:

Evt. mobiel nr.:

e-mailadres:

06-81567756

Noot) - SeniorWeb Alkmaar gebruikt uw e-mailadres alleen voor communicatie en informatiedoeleinden en verstrekt dit niet
aan derden.

06-81567756

Hierbij machtig ik Stichting SeniorWeb Alkmaar, éénmalig bovenstaand bedrag af te schrijven van mijn IBAN
en ga akkoord met de algemene cursusvoorwaarden. De automatische afschrijving vindt alleen plaats als de
cursus doorgaat. << Indien de incasso door een derde partij wordt overgenomen, graag naam van
deze partij en de tekenbevoegde invullen.

IBAN

Firma:

Naam tekenbevoegde:

Datum:

Handtekening:
<< Zie de algemene cursusvoorwaarden op blad 2 >>

Cursus administratie
SeniorWeb Alkmaar
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1817 HD Alkmaar

Algemene cursusvoorwaarden
Aanmelding
Door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en op te sturen naar het opgegeven adres,
wordt u voor een ingeplande cursus op volgorde van binnenkomst ingeschreven voor de
opgegeven cursus. De inschrijving wordt bevestigd middels brief c.q. e-mail.
Voor een niet ingeplande cursus geeft u vrijblijvend aan, belangstelling te hebben voor een
cursus en daarbij de dagdelen dat u kunt deelnemen. Zodra voldoende aanmeldingen zijn
ontvangen, zal de cursus worden ingepland. U wordt daarover geïnformeerd per telefoon of
email.
Cursusgeld
Het cursusgeld van een cursus is exclusief het lesmateriaal, tenzij anders staat aangegeven
bij de informatie van de betreffende cursus/workshop. Indien inclusief het lesmateriaal voor
een cursus/workshop van toepassing is, kan dat uit een cursusboek en/of een door SeniorWeb
Alkmaar vervaardigd naslagwerk inhouden, eventueel aangevuld met door SeniorWeb
Alkmaar eigen vervaardigd oefenmateriaal.
Het te gebruiken computerprogramma behoort niet tot de lesmaterialen.
Betaling
Het cursusgeld wordt betaald via een incasso machtiging, deze wordt in de week dat de cursus
start geïncasseerd.
Donateurs
Donateurs van SeniorWeb Alkmaar krijgen een korting van 5% op het cursusgeld.
Terugbetaling
Er vindt geen restitutie plaats van betaalde cursusgelden.
Doorgaan van een cursus/workshop
Het aantal deelnemers is bepalend voor het doorgaan van een cursus. Alleen bij voldoende
belangstelling gaat de cursus door.
Deelneming aan de cursus geschiedt op eigen risico.
Stichting SeniorWeb Alkmaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan
persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens door Stichting
SeniorWeb Alkmaar georganiseerde activiteiten.
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