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Inschrijfformulier 2008

Organisatie:........................................................... BTW nr.:......................................................................
Naam:.......................................Voornaam:........................................Functie:............................................
Adres:.......................................Postcode:.........................................Plaats:.............................................
Factuuradres: (indien anders).....................................................................................................................
Tel:........................................................Email:...........................................................................................
Ik schrijf me in voor de volgende training:
Als u meer dan 4 mensen van één organisatie wilt inschrijven, komt u in aanmerking voor een incompany training.
Voor meer informatie en onze voorwaarden kunt u telefonisch contact opnemen via 020 4919308

Uitgebreide Bridge kwalificatietraining			
□□ 14-16 mei 						
□□ 25-27 juni 						
□□ 8-10 september 					
□□ 22-24 oktober 					
□□ 24-26 november 					

Prijs: 2.260, - excl. BTW
Teleport Towers, Amsterdam
Teleport Towers, Amsterdam
NH Koningshof, Veldhoven
Teleport Towers, Amsterdam
NH Koningshof, Veldhoven

Korte Bridge kwalificatietraining 				
□□ 5 september						
□□ 9 oktober						
□□ 20 november 						
□□ 12 december						

Prijs: 295, - excl. BTW
Teleport Towers, Amsterdam
Teleport Towers, Amsterdam
Teleport Towers, Amsterdam
NH Jan Tabak, Bussum

Nieuw: The Bridge Personality® & Sales 			
□□ 11 december						

Prijs: 365, - excl. BTW
NH Jan Tabak, Bussum		

Introductiepresentatie: The Bridge Personality®
□□ 25 september					
□□ 18 december						

NH Jan Tabak, Bussum		
NH Jan Tabak, Bussum

Handtekening..........................................			

Datum.........................................

U kunt dit inschrijfformulier faxen naar: 020-4919090. Scannen en e-mailen kan ook via info@testgroup.eu
Het is niet mogelijk om geld terug te betalen bij annuleringen minder dan zeven dagen voor aanvang van de workshop. Bij annulering tussen 25 en zeven
dagen voor aanvang van de training, kunnen wij 50% van de kosten retourneren. Als u meer dan 25 dagen voor aanvang van een workshop annuleert
kunnen wij het bedrag volledig aan u retourneren, exclusief de kosten van reeds verzonden materiaal. Het wisselen van training of het kiezen voor een
alternatieve datum wordt als annulering behandeld en valt onder het TestGroup Consulting-annuleringsbeleid zoals hierboven omschreven. Een nieuwe
boeking voor een andere workshop is dan noodzakelijk met volledige betaling van de prijs.

