Aanmeldformulier BRUSECO Actie applicatiedagen®

Ik wil graag bij BRUSECO mijn applicatiedagen volgen om mijn CCV-D en/of DEKRA certificaat geldig
te houden. Hierbij volg ik mijn eerste applicatiedag voor 31 december 2019.
Neem telefonisch contact met mij op voor het vaststellen van mogelijke data.

Persoonlijke gegevens:
Volledige voornamen:.......................................................................................
Achternaam:.....................................

Emailadres :......................................................

Roepnaam :.......................................

Geb. datum : ...................................................

Voorletters :......................................

Telefoon :.........................................................

Adres : ............................................

Mobiel :...........................................................

Postcode :.........................................

CCV-D1 / D2 certificaat behaald op: .........................

Woonplaats:.......................................

DEKRA certificaat behaald op:..................................

Ik meld me aan voor:
De actie applicatiedagen waarbij ik voor de eerste drie applicatiedagen die ik boek slechts €850 betaal.
(maximaal twee praktijkdagen). De kosten voor een eventuele registratie bij het CBR (€17,20 per dag)
worden separaat gerekend, net als het annuleringsrisico (2%).

Betaling
Het totaalbedrag zal door mij/ mijn werkgever¹ worden voldaan vóór aanvang van de eerste
applicatiedag, na ontvangst van de factuur (¹s.v.p. aankruisen en doorstrepen wat van toepassing is)

De opleidingen van BRUSECO zijn vrijgesteld van BTW.

Facturatie adres: (indien anders dan de persoonsgegevens)
Werkgever / Instantie : ...............................................................................
T.a.v. : dhr./mevr......................................................................................
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en Plaats :

......................................................................

................................................................................

Telefoon : ......................................................................
E-mail adres : ............................@....................................

Ondertekening voor akkoord:
indien de opleiding door uw werkgever / uitkeringsinstantie voldaan wordt, dient deze
het aanmeldingsformulier mede voor akkoord te ondertekenen, en te retourneren.

Ondergetekenden verklaren kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee
akkoord te gaan.
Werkgever/ instantie: .................................
Bedrijfsstempel:

Naam kandidaat : ........................................

Naam contactpersoon:...................................

Datum : ___ - ___ - _____

Datum : ___ - ___ - _____

Plaats : .........................................

Plaats : ....................................................

Handtekening

Handtekening contactpersoon bedrijf:

_____________________________

__________________________________

Om uw aanmelding zo spoedig mogelijk te kunnen behandelen verzoeken wij u het ingevulde en
ondertekende aanmeldformulier met een kopie van uw CCV-D en/of DEKRA certificaat naar
onderstaand (mail)adres te sturen.

BRUSECO
Postbus 1200, 3600 BE Maarssen
Mail: info@bruseco.nl

