AANMELDINGSFORMULIER WORKSHOPS SEPA INCASSO
Ondergetekende meldt zich aan voor de volgende workshop(s) en machtigt de Noord Nederlandse Academie, onderdeel van Pedimed BV,
incassant ID NL02ZZZ540283610000,voor het afschrijven van de cursusgelden en materialen +/- 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.

Graag aankruisen wat van toepassing is:
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Workshop been harsen
Workshop blauwdruk interpreteren (domein voetzorg, 6 punten)
Workshop kwaliteit en beroepscode (domein kwaliteitsbewust handelen, 3 punten)
Workshop cosmetische handverzorging
Workshop diabetes en ulcera (domein voetzorg, 6 punten)
Workshop etherische oliën (domein voetzorg, 3 punten)
Workshop frezen (domein voetzorg, 3 punten)
Workshop henna brow
Workshop HFL (product workshop)
Workshop hotstone lichaams massage
Workshop hotstone voet massage (domein voetzorg, 3 punten)
Workshop kwaliteitsbewaking (domein kwaliteitsbewust handelen, 3 punten)
Workshop lash lift
Workshop materiaalkennis (domein voetzorg, 6 punten)
Workshop medical taping (domein voetzorg, 6 punten)
Workshop nagelafwijkingen (domein voetzorg, 6 punten)
Workshop Oncologie & voetenzorg (domein voetzorg, 6 punten)
Workshop Orly
Workshop ortheses maken
Workshop passie voor verkoop (domein professionaliteit, 3 punten)
Workshop Podofix & nagelbeugel (domein voetzorg, 3 punten)
Workshop risicovoet (domein voetzorg, 6 punten)
Workshop reanimatie en AED (domein professionaliteit, 3 punten)
Workshop Skin’s Best Waxing
Workshop steunkousen (domein voetzorg, 3 punten)
Workshop voetmassage voetenzorg (domein voetzorg, 6 punten)
Workshop voetreflexologie (domein voetzorg, 6 punten)
Workshop WandelWol
Workshop Zechsal
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79,99,59,129,119,129,59,199,25,289,289,59,229,99,129,99,159,249,99,59,249,99,49,25,59,99,99,25,25,-

combi met Lash € 389,incl. werkpakket
incl. werkpakket
combi met henna € 389,-

met werkpakket € 0,-

incl Podofix pakket

De prijzen van de applicatiecursussen zijn inclusief certificaat, koffie, thee, boeken, materialen en indien van toepassing
bijschrijving accreditatiepunten in het KRP.
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AANMELDINGSFORMULIER WORKSHOPS SEPA INCASSO
Ondergetekende meldt zich aan voor de volgende workshop(s) en machtigt de Noord Nederlandse Academie, onderdeel van Pedimed BV,
incassant ID NL02ZZZ540283610000,voor het afschrijven van de cursusgelden en materialen +/- 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.

De bovenstaande workshop(s) wil ik graag volgen in:

Ο Groningen
Ο Heerenveen
Ο Ter Apel
(Invullen met blokletters a.u.b)

ACHTERNAAM:……………………………………………………...

VOORNAAM:…………………………………………………………..

GEWENSTE NAAM OP CERTIFICAAT:………………………………………………………………………………………………………….
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)
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 de 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. Let wel : Inschrijving verplicht u tot betaling. Inschrijving geschiedt op volgorde van datum binnenkomst.
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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