Persoonlijke informatie deelnemer
Volledige naam
Roepnaam
Huisadres
Telefoon thuis
Mobiele telefoon
Fax thuis
E-mailadres thuis
Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)

Zakelijke informatie (indien van toepassing)
Bedrijf
Werkadres
Functie
Telefoon werk
Zakelijk e-mailadres
Naam en telefoon van manager (i.d.v.)
Naam en telefoon van assistent (i.d.v.)
Webpagina-adres

Cursusdata:
Kijk op de website http://www.dolomitiijssalon.com/ijsopleiding.html voor de
beschikbare data. Geef hieronder het nummer van de groep door.

Groep
Tarief Basiscursus:
o

€ 929,85 - p.p. incl. alle benodigde materialen en grondstoffen excl. 21% BTW

Tarief Basis en vervolgcurcus:
o

€ 1859,70 - p.p. incl. alle benodigde materialen en grondstoffen excl. 21% BTW

o
o

Tarief Opfriscursus; €400,83 excl. 21 % BTW
Tarief receptuur cursus: 4.991,25 excl. 21 BTW

Betaling
Ondergetekende verklaart de betaling van het cursusgeld als volgt te verrichten:
Bij betaling van particulieren verplicht:
o Eenmalig via overboeking op naam van Dolomiti IJssalon
NL96INGB0009353554
Bij betaling door werkgever of andere instantie:
o via factuur
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Factuuradres:
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
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Ondertekening
Ondergetekende verklaart akkoord te zijn met de inschrijvingsvoorwaarden zoals
vermeld op de rest van dit formulier. Ondergetekende verklaart dit formulier volledig
naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum:

Plaats:

Handtekening deelnemer

Handtekening betalende werkgever of
andere instantie en firmastempel.

Naam:………………….

Naam:………………………………..

Dit formulier opsturen naar:
Dolomiti IJssalon, Melis stokelaan 13, 2533 CM Den Haag of e-mailen naar
info@ijssalondolomiti.nl
Ontvangen

Ingeschreven

Bev.inschrijving Uitnodiging

Factuur

Privacy
De persoonsgegevens die via dit inschrijfformulier verkregen zijn worden gebruikt ten behoeven van de deelnemersadministratie
van Dolomiti ijssalon. Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens. De deelnemer en werkgever of andere instantie
geven doormiddel van ondertekening uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor het
bovengenoemde doel.
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Inschrijfvoorwaarden Basiscursus IJsbereiding
1. Aanmelding
Aanmelding geschiedt door het inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend in bezit van
(Dolomiti IJssalon) te stellen. In die gevallen waarin het cursusgeld wordt betaald door werkgever of
een ander instantie, dient het inschrijfformulier mede door deze te zijn ondertekend in de daartoe
bestemde ruimte op het inschrijfformulier. De deelnemer ontvangt vervolgens van Dolomiti IJs
Academie (Dolomiti IJssalon) een bewijs van inschrijving. Vanaf het moment dat de inschrijving is
ontvangen, zijn de inschrijfvoorwaarde van toepassing. Vanaf dit moment bestaat bij de deelnemer de
verplichting tot betaling van het cursusgeld.
2. Deelnemerslijst
Plaatsing op de deelnemerslijst geschiedt in de volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier.
3. Aantal aanmeldingen
Voor iedere cursus is een minimum en een maximum aantal deelnemers vastgesteld. Dolomiti IJs
Academie (Dolomiti IJssalon) behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelnemers inschrijvingen
de cursus:
 Te verplaatsen naar een latere datum, waarvan de deelnemer z.s.m. schriftelijk of telefonisch
bericht krijgt;
 Te annuleren, waarbij restitutie plaatsvindt van reeds betaalde cursusgelden.
4. Betaling
4.1 Betaling door particulieren: de deelnemer krijgt na aanmelding een factuur toegezonden voor de
cursus. Deze dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Bij niet tijdig betaling
van het cursusgeld, kan geen deelname worden verstrekt. Het volledige cursusgeld dient overgemaakt
te worden naar ING Dolomiti IJssalon 9353554. Bij verzuim van lessen door deelnemer, ongeacht de
reden, ontstaat geen recht op geheel of gedeeltelijk restitutie van het cursusgeld.
Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft de deelnemer aan hiermee akkoord te gaan.
4.2 Betaling door werkgever of andere instantie: de deelnemer krijgt na aanmelding een factuur
toegezonden voor de cursus. Deze dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.
Bij niet tijdig betaling van het cursusgeld, kan geen deelname worden verstrekt. Het volledige
cursusgeld dient overgemaakt te worden naar ING Dolomiti IJssalon 9353554 Bij niet, niet tijdig of
niet volledig voldoen aan de betalingsverplichtingen kan Dolomiti IJs Academie (Dolomiti IJssalon) de
toegang tot de cursus aan de deelnemer ontzeggen, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Blijft
de werkgever of andere instantie in gebreke, dan wordt de inschrijving van de deelnemer nietig
verklaard. De werkgever of andere instantie blijft echter verplicht tot betaling van het cursusgeld
alsmede door Dolomiti IJs Academie (Dolomiti IJssalon) gemaakte incasso en bijkomende kosten. Bij
verzuim van lessen door deelnemer, ongeacht de reden, ontstaat geen recht op geheel of gedeeltelijk
restitutie van het cursusgeld. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft de
deelnemer/werkgever of andere instantie aan hiermee akkoord te gaan.
5. Lesrooster
Voor de start van de cursus verstuurt Dolomiti IJs Academie (Dolomiti IJssalon) per e-mail een
lesrooster, waarin lesdata en lestijden zijn opgenomen.
6. Lesmateriaal
Ieder deelnemer krijgt schrijfwaren, een boek en een short. Het lesmateriaal na betaling van het
verschuldigde cursusgeld eigendom van de cursist, met dien verstand dat het auteursrecht is
uitgesloten. Verkoop of anderszins afstaan aan derden is daarmee niet toegestaan.
7. Annuleringsregeling
Annulering van de inschrijving is onder de volgende voorwaarden mogelijk:
Annulering dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te geschieden.
Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus zijn geen kosten verschuldigd.
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Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van de cursus is 50% van de volledige
cursuskosten verschuldigd.
Dolomiti IJs Academie (Dolomiti IJssalon) kan besluiten tot een gedeeltelijk teruggave van het
cursusgeld bij tussentijdse annulering in geval van ziekte van de deelnemer. Hiertoe dient een
schriftelijk verzoek te worden ingediend en bewijs van de huisarts.
8. Verhindering
Indien door ziekte of een andere zwaarwichtige reden de deelnemer verhinderd is de gehele of
gedeeltelijke cursus bij te wonen, mag deze zich laten vervangen. Hiervan dient Dolomiti IJs Academie
schriftelijk op de hoogte te worden gesteld voordat de vervanging plaats vindt. Op grond van
vervanging kan de deelnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld doen
gelden.
Bij verhindering kunt u tijdig (tussen 08.00 en 08.30 uur) bellen naar: 070-3677067/ 0616918176
9. Certificaat
Enkel bij het goed doorlopen van alle zes cursuslessen wordt een certificaat uitgereikt aan de
deelnemer.
10. Ondertekening
Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en het paragraferen van de inschrijfvoorwaarden,
geeft u aan deze door gelezen te hebben en ermee akkoord te gaan.
Contactgegevens Dolomiti IJssalon
Adres

Dolomiti IJssalon
Melis Stokelaan 13 - 15
2533 CM Den haag
Nederland
Telefoon 070-3677067
Fax
070-3677067
Eigenaar Mario Costella
E-mail
info@ijssalondolomiti.nl
Kamer van Koophandel: 65780205
BTW-nummer
BTW-nummer: 856256547
Bankgegevens
Rekeningnummer: NL96INGB0009353554
Rekeninghouder: IJSSALON DOLOMITI
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