Nascholing huisarts, SO, bedrijfsarts, tandarts, mondhygienist, assistent en POH
20 mei 2019
Landgoed Ulvenhart

Cursist
Naam:

M/V :

Eerste naam in paspoort voluit:

Geb. datum:

Initialen:

Straat:
Postcode:

Woonplaats:

Tel. werk:

Privé:

Fax:

E-mail:
BIG nr.

Partner/begeleidende pers(o)on(en)
Naam:


Cursuskosten
Huisarts
SO
Bedrijfs/verzekeringsarts
POH
Tandheelkundige
Inclusief;
Exclusief:


M/V

€ 195,- O
€ 195.- O
€ 195.- O
€ 195.- O
€ 195.- O

3 uur nascholing met broodmaaltijd, koffie en thee
Administratiekosten € 15,- per factuur

Initialen:

Bij afwijkend arrangement aanvragen wordt u verzocht contact op te nemen met Meeting & Convention Travel, tel. 076
7501271

Annuleringsvoorwaarden
Uw annulering kan alleen na schriftelijke indiening worden behandeld.
Bij annulering tot 56 dagen voor de dag van nascholing € 35.- administratiekosten
Bij annulering vanaf de 56ste dag tot de 28ste dag voor de nascholing 25% van de cursuskosten
Bij annulering vanaf de 28ste dag tot de 14e dag voor de dag van van nascholing 50% van de cursuskosten
Bij annulering vanaf de 14e dag tot de dag van nascholing vertrek: 100% van de cursuskosten .
Naar aanleiding van uw opgave zult u worden gefactureerd door Meeting & Convention Travel.
Ondergetekende verklaart hiermede gereserveerd te hebben. Op onze reizen zijn bovengenoemde reisvoorwaarden van
toepassing waarmee hij/zij bij deze akkoord gaat. Hij/zij verklaart na ontvangst van de factuur de betalingscondities in acht te
nemen.
Voor akkoord:
…………………
Plaats

……-…..- 2019
Datum

………………..
Handtekening

Gelieve het aanmeldingsformulier te sturen of faxen aan:
Meeting & Convention Travel
Prins Hendrikstraat 22
4835 PP Breda
Telefoon: 076 7501271 of 06.54.362291
Fax 0297 564165
E mail: info@mc-travel.nl
Check altijd of uw formulier is aangekomen.

N.B. Docendo Orbis behoudt zich het recht voor wegens een onvoldoende aantal inschrijvingen een cursus te laten vervallen.
U ontvangt hiervan uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de cursus bericht. De betaalde verblijfs- en cursuskosten worden
dan gerestitueerd.

