Inschrijfformulier Cursussen Seniorweb Rosmalen 2018
Naam:

man

vrouw

Voornaam:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:

Mobiel:

….…………………………...

E-mail:
Wilt u per email onze nieuwsbrief ontvangen

JA

NEE

Op de achterzijde van dit formulier kunt u invullen welke cursus u wilt volgen.
Een cursus omvat 4 lessen van 2uur wekelijks op een vast tijdstip in een kleine groep waarbij zoveel als
mogelijk rekening wordt gehouden met uw voorkeur. Lukt dat niet dan zoeken wij een andere oplossing
voor U!

Ik geef mij op voor een cursus die start in de eerste week van:
januari
juli

februari
augustus

maart
september

april

mei

oktober

juni
november

december

De tijden aanvinken waarop u de cursus(sen) kunt volgen, minstens drie tijden invullen:
maandag
10:00 – 12.00

dinsdag
nvt

woensdag

donderdag

13.00 – 15:00
ik wil graag de cursus individueel in het leercentrum volgen
ik wil graag de cursus aan huis volgen
Opmerkingen, specifieke wensen:

vrijdag
nvt

Ik geef mij op voor de volgende cursus:
Windows 10

Basis

Vervolg

iMac

Basis

Vervolg

iPad

Basis

Vervolg

Tablet Android

Basis

Vervolg

iPhone

Smartphone Android

Word

Excel

Digitale fotografie

(In beide cursussen wordt WhatsApp behandeld)

PowerPoint
Digitale Fotoboeken maken

Presentatie Veiligheid
en Privacy op het internet

eenmalige presentatie van 1,5 uur

Presentatie Sociale Media

eenmalige presentatie van 1,5 uur

Presentatie Telebankieren

eenmalige presentatie van 1,5 uur

Ondergetekende machtigt de penningmeester van Seniorweb Rosmalen om, na definitieve plaatsing op de
aangevraagde cursus het volgende bedrag automatisch af te schrijven (gelieve aan te kruisen welke regeling
van toepassing is) :

o
o

het verschuldigde cursusgeld ad € 35,00 en de kosten van geleverde lesboeken
het verschuldigde cursusgeld ad …… x € 7,50 per uur voor individuele lessen en de kosten van
geleverde lesboeken (het aantal lessen wordt pas na afloop ingevuld, voor les aan huis hoeft u dit niet in te
vullen, er wordt thuis een machtiging afgegeven)

Rekeningnummer (IBAN) ……………………………………….…………………………………………
(De incasso is te herkennen aan de vermelding “incassant ID NL41ZZZ597133560000”)

Indien HEVO-lid (10 % korting): lidnummer opgeven: ……………….

Datum: …………………………………
Handtekening: ………………………………………………………….
Dit formulier inleveren bij of sturen naar:

Annette Gladdines
Burg. Molenaarhoeven 107
5244 JH Rosmalen
Email adres: agladdines@home.nl

Met de door U verstrekte gegevens aan Seniorweb Rosmalen wordt uiteraard zorgvuldig omgegaan conform de bepalingen
in de wet op de bescherming persoonsgegevens (AVG).

Gegevens cursist: (in te vullen door Seniorweb)
Volgnr. / refnr: _________________________________

