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AANMELDINGSFORMULIER (LOSSE ONDERDELEN) MEDISCH PEDICURE  SEPA INCASSO 
 
 

Ondergetekende meldt zich aan voor de volgende cursus(sen) en machtigt de Noord Nederlandse Academie, onderdeel van Pedimed BV, incassant 

ID NL02ZZZ540283610000, voor het afschrijven van de cursusgelden en materialen circa 2 weken voor de start van de cursus en gaat akkoord 

met de algemene voorwaarden(zie www.noordnederlandseacademie.nl).  

Voor annulering/opzegging is artikel 5d van de algemene voorwaarden van toepassing. 

 
Te volgen voor pedicures in bezit van het diploma basispedicure met AOV niveau 3. 

 
Indeling:  1e half jaar: risicovoet compleet en Algemene Ondernemers Vaardigheden (verkort) 

2e half jaar: orthesiologie, nagelregulatie, nagelreparatie, anti druk techniek 

 

O Risicovoet compleet (modules 1, 2, 3 en 4)   voorjaar  /  najaar   €   850,- 

O Risicovoet module 2, 3 en 4      voorjaar  /  najaar    €   625,- 

O  Risicovoet module 3 en 4      voorjaar  /  najaar    €   495,- 

O Nagelregulatie        voorjaar  /  najaar   €   380,- 

O Nagelreparatie        voorjaar  /  najaar   €   470,- 

O Orthesiologie        voorjaar  /  najaar   €   300,-  

O Anti-druk techniek      voorjaar  /  najaar   €   300,-  

O AOV medisch pedicure       voorjaar  /  najaar   €   345,-  

O AOV medisch pedicure verkort     voorjaar  /  najaar   €   165,-  

O Opleiding Medisch Pedicure compleet AOV verkort*   voorjaar  /  najaar    € 2.299,-  

    O   (betaling in 10 maandelijkse termijnen)     

O Opleiding Medisch Pedicure compleet AOV compleet**  voorjaar  /  najaar    € 2.489,- 

    O (betaling in 10 maandelijkse termijnen)  

 

De bovenstaande cursus(sen) wil ik graag volgen in:  Groningen  /  Heerenveen  
 (Graag aankruisen  wat van toepassing is) 

 
(Invullen met blokletters a.u.b.) 

 

ACHTERNAAM (meisjesnaam indien gehuwd):…………………..…………………………………………….……………………………. 

 

VOORNAMEN:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ADRES:…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

 

POSTCODE:…………………………………………WOONPLAATS:……………………………………….…………….………………………… 

 

TEL.NR.:……………………….….……………………………………………………GEBOORTEDATUM:………………….…………………… 

 

EMAILADRES………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DATUM VAN DE CURSUS……………………………………………………… KRP NUMMER:……………………………………………… 

 

REKENINGNUMMER (IBAN)……………………………………………………………………………………….……………………………..… 

 

PLAATS…………………………………………………………………………………..DATUM:………………...…………………………………… 

 

HANDTEKENING:………………………………………………………………………………….……………………………………….…….……… 
 
 

O Ja, ik wil mij graag aanmelden voor de NNA nieuwsbrief (max 6 x per jaar) 
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De prijzen van de applicatiecursussen zijn inclusief boeken, materialen, proef examen en bijschrijving 

accreditatiepunten in het KRP. (bij de risicovoet zijn de cursuskosten exclusief de testmaterialen) 
    

*Schrijft u zich voor alle onderdelen (AOV verkort) in één keer in dan betaalt u geen € 2.465,- maar € 2.299,-  

(in 10 maandelijkse termijnen van € 229,90 ) (inclusief lesgelden, boeken en materialen, exclusief examengelden)  
 
Heeft u vrijstelling voor bepaalde onderdelen, vermeldt dit dan bij de opmerkingen op het inschrijfformulier.  
 
Indien u niet in bezit bent van een certificaat AOV niveau 3 dan dient u de gehele cursus AOV te volgen  
(2 dagdelen).       
Het totaalbedrag van de opleiding medisch pedicure (AOV compleet) wordt dan € 2.645,-  

  
**Schrijft u zich voor alle onderdelen (AOV compleet) in één keer in dan betaalt u € 2.489,-    
(in 10 maandelijkse termijnen van € 248,90) (inclusief lesgelden, boeken en materialen, exclusief examengelden)
      
 

Wanneer u graag één of meerdere losse onderdelen wilt volgen (losse modules risico voet of specialistische 
technieken) dan is dit uiteraard mogelijk. Voor mogelijkheden en prijzen kunt u in dit geval contact opnemen met 

het secretariaat van de Noord Nederlandse Academie (050-3123108). 
 
 

OPMERKINGEN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circa 14 dagen voor de start van de cursus ontvangt u een bevestiging van de inschrijving. Binnen 14 dagen voor de start van 
de cursus worden de lesgelden van bovenstaand rekeningnummer afgeschreven. U ontvangt hiervan een betalingsbewijs. Indien 
de incasso wordt gestorneerd dan draagt de deelnemer zelf zorg voor een tijdige betaling.  
Indien u aan deze cursus wilt deelnemen, verzoeken wij u het aanmeldingsformulier volledig ingevuld tot 14 dagen voor 
aanvang van de cursus aan ons te retourneren. Inschrijving geschiedt op volgorde van datum binnenkomst. 

 
 
 

Wilt u gelijktijdig met dit aanmeldingsformulier meesturen:  

 
 Een kopie van het basisdiploma pedicure 
 Een kopie ID/paspoort/rijbewijs 

 
 
Wilt u examen afleggen? Dan graag gelijktijdig het examenformulier op de volgende pagina 

meesturen. 
 
 

Indien u een eenmalige, of doorlopende machtiging hebt afgegeven en u bent het niet eens met de afschrijving, dan kunt u deze laten 

terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. U kunt ook voor het moment van afschrijving verzoeken om 

een standaard Europees incasso-opdracht tegen te houden. Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, 
omdat u geen doorlopende machtiging heeft afgegeven, kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te 

corrigeren. Informeer bij uw bank naar de voorwaarden. 
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AANMELDING EXAMENS MEDISCH PEDICURE  SEPA INCASSO 

 
Ondergetekende meldt zich aan voor de volgende examens  en machtigt de Noord Nederlandse Academie, onderdeel van Pedimed BV,  

incassant ID NL02ZZZ540283610000, voor het afschrijven van de examenkosten  circa 2 weken voor de start van de examens  en gaat akkoord 

met de algemene voorwaarden(zie www.noordnederlandseacademie.nl).   

Voor annulering/opzegging is artikel 5d van de algemene voorwaarden van toepassing. 

 
Graag aankruisen  wat van toepassing is 

 
O Risicovoet compleet (modules 1, 2, 3 & 4)      € 120,-  

 (theorie & praktijk) 

O Risicovoet losse module theorie (module 1, 2 & 3)     €  20,-  

O  Risicovoet module risicovoet praktijk (module 4)     €  60  

O  Specialistische technieken theorie        €  20,-  

(nagelreparatie, nagelregulatie, orthesiologie, anti-druk techniek) 

O  Specialistische technieken praktijk        €  60,-  

 (nagelreparatie, nagelregulatie, orthesiologie, anti-druk techniek) 

O   Ondernemersvaardigheden mondeling        €  40,-  

 

Plaats van het theorie-examen: Groningen   /   Heerenveen   
(Graag omcirkelen wat van toepassing is) 

 

 
(Invullen met blokletters a.u.b.) 

ACHTERNAAM (meisjesnaam indien gehuwd):……………………………………………………………………………………. 

 

VOORNAMEN:…………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

POSTCODE:………………………………………..…….WOONPLAATS:…………………………………………………..………… 

 

TEL.NR.:……………………….….………………………GEBOORTEDATUM:…………………………………………….………… 

 

GEBOORTEPLAATS…………………………………………………….……………………………………………..……………………… 

 

EMAILADRES………………………………………………………………………………………………………….…………….…………… 

 

TCI KANDIDAATNUMMER……………………………DATUM:……………………………………..………………………………… 

 

REKENINGNUMMER (IBAN) ………………………………………………………………………..……………………..…………… 

 

PLAATS……………………………………………....…….HANDTEKENING:………………………………………..…..…………… 
 
N.B. bovengenoemde examenkosten zijn exclusief de TCI examenkosten. Let wel : Aanmelding verplicht u tot betaling.     

 
Nadat de NNA de deelnemer heeft aangemeld bij TCI (examenbureau), neemt TCI contact op met de deelnemer betreffende de definitieve 

inschrijving voor de examens en de betaling van de examens (rechtstreeks aan TCI). 

 
*Indien u eerder examens heeft afgelegd bij TCI dan hoeft u alleen (naast het aanmeldingsformulier) het   
  examenformulier mee te sturen. 

 
Indien u een eenmalige, of doorlopende machtiging hebt afgegeven en u bent het niet eens met de afschrijving, dan kunt u deze laten 

terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. U kunt ook voor het moment van afschrijving verzoeken om 

een standaard Europees incasso-opdracht tegen te houden. Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, 

omdat u geen doorlopende machtiging heeft afgegeven, kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te 

corrigeren. Informeer bij uw bank naar de voorwaarden. 
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