Aanmelding certificering EQi 2.0®

Ondergetekende,
Achternaam

:

Titulatuur

:

Voorletters

:

Roepnaam :

Geboortedatum :

Geslacht

Beroep

:

Psycholoog :

Postadres

:

Postcode

:

Telefoon

:

Email

:

Organisatie

:

Functie

:

Opleiding

:

Plaats

:

:

Indien het factuuradres afwijkt van bovenstaande, vermeldt dit dan hierna
Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Telefoon

:

Plaats

:

Meldt zich aan als deelnemer aan de certificeringsworkshop voor de EQi 2.0®
d.d.

Het residente karakter van de tweedaagse certificeringsworkshop impliceert dat naast de
benodigde cursusmaterialen ook maaltijden (ontbijt, 2 x lunch, diner) en een
overnachting bij de cursusprijs inbegrepen zijn. Eventuele dieetwensen kunt u hieronder
vermelden.

Ondertekent u op pagina 2

Uw investering bedraagt €1600, per persoon inclusief maaltijden en overnaching.
Elke deelnemende verplicht zich tot volledige geheimhouding ten aanzien van
persoonlijke informatie met betrekking tot andere deelnemenden die hem/haar in het
kader van de certificering bekend wordt.
De aard van de certificering brengt met zich mee dat zij enige confronterende momenten
in zich kan bergen. Op dag 2 kan het voorkomen dat mensen die eerder gecertificeerd
zijn, aanschuiven voor een opfrissing van de materie.
Relevante informatie/routebeschrijving worden ongeveer 2 weken voor aanvang
toegezonden.
Annulering:
Indien u verhinderd bent en wenst in te schrijven voor een volgende cyclus is dit
mogelijk tot 3 weken voor de aanvangsdatum; transferkosten bedragen €200. Binnen 3
weken voor de geplande aanvangsdatum zijn de transferkosten vastgesteld op €300; de
limiet bedraagt 1 transfer per persoon.
PEN behoudt zich het recht voor de workshop bij onvoldoende aanmelding geen
doorgang te doen vinden. Hieromtrent ontvangt u uiterlijk 3 weken voor de geplande
aanvangsdatum bericht.

Ondergetekende geeft middels ondertekening dezes te
kennen in te stemmen met alle bovenstaande
voorwaarden en overwegingen en zal aan alle daaruit
voortvloeiende verplichtingen voldoen.*
Naam

:

Plaats

:

Datum

:

Handtekening

:

Ondertekend inzenden aan: PEN Psychodiagnostics, Postbus 6537, 6503 GA Nijmegen NL.

*) U stemt tevens in met de algemene voorwaarden voor onderwijs van PEN Psychodiagnostics zoals die te vinden zijn op de
site van PEN Psychodiagnostics.

