AANMELDINGSFORMULIER BARBER SCHOOL Allround 15 weken

Duur: 30 lessen
Lesdagen: 2 lessen per week
LESDAG

START

LOCATIE

!

Maandag & woensdag

8 juni 2020

Amsterdam

!

Vrijdag & zaterdag

8 augustus 2020

Delft

S TUDENT

Achternaam:
Voorna(a)m(en):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Adres:
Postcode en
woonplaats:
E-mailadres:
Telefoon:

Paraaf student:
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K OSTEN OPLEIDING
Aan het volgen van de opleiding zijn voor de student de volgende kosten verbonden: lesgeld,
materialen en examengelden. De student stelt zich garant voor de betaling van het totale
cursusgeld. Hiervoor ontvangt student een factuur. Tussentijdse opzegging, door de student,
ontslaat deze niet van haar/zijn betalingsverplichting.
Lesgeld

€ 2.850,-

Materialen (werkkit)

€

Materialen (werkit)

! linkshandig

995,! rechtshandig

*Aankruisen wat van toepassing is

Examengeld

€

275,-

LEVERING(EN)/DIENST(EN) ZIJN VRIJGESTELD VAN BTW.
B ETALINGSCONDITIES
Hieronder tekent de student voor de betalingsvoorwaarden:
Hierbij gaat de student akkoord met de algemene voorwaarden van Barber School Amsterdam
BV en verklaart student de betaling van het schoolgeld als volgt:
O

Ja, ik wil de werkkit. € 995,- te betalen vier weken voor aanvang opleiding.

O

Termijnen kunnen uitsluitend via incasso. Examengeld € 275,- te betalen vier weken
vóór aanvang examen. Ondergetekende (rekeninghouder) geeft hierbij toestemming
aan Barber School om het lesgeld van € 2.850,- in 4 gelijke termijnen van € 712,50 per
maand via automatische incasso (rond de 25e van de maand) van zijn/haar
bankrekening af te schrijven.

O

100% te betalen vier weken vóór aanvang opleiding.
Bij betaling ineens krijg je 5% korting op het lesgeld.
€ 2.850,-/- korting € 142,50 = € 2.707,50 + examengeld € 275,-= € 2.982,50

*Aankruisen wat van toepassing is

Ibannummer

………………………………………………………………………..

Ten name van

………………………………………………………………………..

*Alleen invullen bij betaling in termijnen

Paraaf student:
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A NNULERING
De aanmelding is van kracht na ondertekening. Hierna heeft de student gedurende twee
weken de tijd om de aanmelding eenzijdig op te zeggen. Heads Academy verplicht zich,
indien van toepassing, om bij annulering binnen vier weken tot terugbetaling over te gaan.
O NDERTEKENING
Door ondertekening van het aanmeldformulier verklaart de student in te stemmen met het
bovenstaande en de algemene voorwaarden van Barber School Amsterdam BV. De student
verklaart dat de toepasselijke algemene voorwaarden aan hem/haar zijn uitgereikt. Door
ondertekening hiervan verklaart student zich hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van de
hierboven genoemde kosten van de opleiding.

De student
Naam
Plaats
Datum
Handtekening

Het inschrijfformulier volledig invullen en opsturen of mailen naar:
Barber School
Postbus 10044
3004 AA Rotterdam
E: info@barberschool.nl
Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging van inschrijven en factuur
per e-mail.
Contactpersoon
Renate van Laerhoven
M: +31 (0)6 43 04 21 32

Paraaf student:
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