EDITIE 15-17 OKTOBER 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Creative cutting



Contactpersoon
naam + voornaam.........................................................................................................................................................
naam kapsalon..............................................................................................................................................................
straat + nummer...........................................................................................................................................................
postcode + gemeente..................................................................................................................................................
gsm-nummer................................................................................................................................................................
e-mailadres...................................................................................................................................................................
BTW BE (voor factuur)..................................................................................................................................................



Naam en voornaam deelnemers

1.						3.
2.						4.

 Kostprijs
 creative cutting:
 look & learn:
 travel & shopping:
 éénpersoonskamer:

zondag- terugreis dinsdag
zondag- terugreis dinsdag
zondag- terugreis dinsdag
zondag- terugreis dinsdag

........ personen x € 1150 =
........ personen x € 700 =
........ personen x € 450 =
........ personen x € 95 =

TOTALE KOSTPRIJS EXCL. BTW =

€ ...............................
€ ...............................
€ ...............................
€ ...............................
€ ..............................

 KMO-Portefeuille - 40% korting op de cursus (niet op de reiskost)
 ik maak gebruik van de KMO-Portefeuille  ik maak geen gebruik van de KMO-Portefeuille


50 euro (excl.btw) korting indien lid van Coiffure.org.

(Deze korting is geldig op een stage georganiseerd door UBK/UCB in 2017 en kan per lid/onderneming éénmaal verkregen worden.)

 Ja ik ben lid en heb in 2017 nog geen gebruik gemaakt van de eenmalige korting
 ik ben lid van Coiffure.org en heb mijn korting reeds voor een andere stage gebruikt
 ik ben geen lid van Coiffure.org
 ik ben geen lid van Coiffure.org, maar wil graag lid worden en zo genieten van deze korting.
 Opstapplaats
 ik stap op in Brussel-Zuid

 ik stap op in Lille Europe

 Kamerverdeling
 ....... x éénpersoonskamer
 ....... x tweepersoonskamer met aparte bedden
 ....... x tweepersoonskamer met dubbel bed

Handtekening voor akkoord*

*ik neem nota van de annuleringsvoorwaarden

• De betaling van de factuur van uw reiskosten geldt als bevestiging van inschrijving.
• Annuleringsvoorwaarden:
- Annulatie tot 6 weken voor vertrek: 50 € / p.p.
- Annulatie tussen 6 en 4 weken voor vertrek: 50% van de totale kostprijs
- Annulatie minder dan 4 weken voor vertrek: 100% van de totale kostprijs
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