Aanmeldingsformulier Leeratelier Toezicht en Naleving 2019
[zestiende editie]
Persoonlijke gegevens kandidaat

PASFOTO

Achternaam

Evt. titulatuur

M/V

Voorna(a)m(en)

Roepnaam

Geboorteplaats

Geboortedatum

Privé-adres

Postcode en plaats

Tel. privé

E-mail

06-Nr. privé

□ Ik heb allergieën te weten:

□ Wel vlees, wel vis

□ Wel vlees, geen vis

□ Wel vis, geen vlees

□ Geen vlees, geen vis

Zakelijke gegevens kandidaat
Organisatie

Locatie/kamernummer

Werkadres

Postcode en plaats

Tel. zakelijk

E-mail

06-Nr. zakelijk
Huidige functie

Functieniveau

Opleiding/bezochte onderwijsinstellingen (in chronologische volgorde)
Naam

van

tot

diploma

Werkervaring

Overige relevante gegevens en opmerkingen

vervolg z.o.z.

Werkgever
Organisatie
Postadres
Postcode en plaats
MD-adviseur
Telefoon

E-mail

Factuuradres
De deelnamekosten voor de LTN-opleiding bedragen € 7.600,-- vrijgesteld van BTW.

Betaling van de kosten van deelname (opleidingsgeld, literatuur- en verblijfkosten) zal geschieden door:

 de deelnemer (factuur wordt naar uw persoonlijk adres gestuurd);
 de instantie die zich door de medeondertekening verplicht de kosten op zich te nemen;
 de deelnemer/instantie verzoekt de NSOB de factuur digitaal te versturen naar: _____________________________.
Naam organisatie
Financieel contactpersoon

m/v

Adres

Functie
Postcode en plaats

!BELANGRIJK!  Onder vermelding van: inkoopordernummer / kostenplaatsnummer / overig:

Toelatings- en betalingsvoorwaarden
Zij die definitief tot de opleiding zijn toegelaten en zich alsnog terugtrekken blijven de volledige opleidingskosten schuldig. Deze
zijn vermeld in de desbetreffende programmabrochure.
Definitieve toelating tot de opleiding wordt schriftelijk door de NSOB aan de deelnemer bevestigd.
De facturen voor deelnamekosten dienen binnen 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Indien niet aan deze verplichtingen is
voldaan, is de NSOB bevoegd de deelnemer de toegang tot de opleiding te ontzeggen, dan wel de relatie te beëindigen.
De algemene leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de NSOB en onder nummer 411592520000 op te
vragen bij de Kamer van Koophandel Haaglanden in Den Haag. Ondergetekenden gaan akkoord met bovenstaande
voorwaarden.

Deelnemer

Betalende instantie
(financieel contactpersoon)

Naam ________________________________

Naam _______________________________

Datum ________________________________

Datum ______________________________

Handtekening ___________________________

Handtekening ________________________

Dit formulier (ongefrankeerd) met recente pasfoto sturen aan:
(De pasfoto is bestemd voor een fotoblad t.b.v. betrokkenen
aan de leergang)

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
Antwoordnummer 93289
2509 WB DEN HAAG

Inlichtingen:
NSOB
Lange Voorhout 17
2514 EB Den Haag
telefoon 070-302 49 10
fax 070-302 49 11
E-mail: info@nsob.nl
Digitale post NSOB

Stelt u prijs op toezending van de digitale nieuwsbrief van de NSOB?

Indien u dat wenst, op welk adres wilt u de nieuwsbrief ontvangen?
Ga voor informatie over privacy naar onze website, privacy statement.

ja/nee
privé/zakelijk

