Aanmelding Docentencongres
5-4-2012 16:41

Docentencongres bank- en verzekeringswezen op woensdag 11 en donderdag 12 april 2012,
N-H Conferentie Hotel De Sparrenhorst Eperweg 46 - 8072 DB Nunspeet

“Financieel Adviesgebouw 2013”
O Ja, ik meld mij aan voor het docentencongres. Ik ben lid van de VDAB en betaal € 779,-O Ja, ik meld mij aan voor het docentencongres. Ik ben geen lid van de VDAB en betaal € 999,-O Ja, ik meld mij aan voor het congres. Ik meld mij hierbij tevens aan als lid van de VDAB en
betaal € 877,-- voor deelname aan het congres en € 99,-- voor een jaarlidmaatschap van de VDAB.
O Ja, ik meld mij ook aan voor VDAB Vlootschouw donderdagmiddag vanaf 13.30 uur.
GEGEVENS DOCENT / DEELNEMER
Naam docent

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

Adres

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

Postcode

..................................................................... Woonplaats ......................................................

Tel.privé

..................................................................... Fax privé .........................................................

De praktijksituaties die in het congres worden behandeld worden op bank- en verzekeringsleer en financiële
beroepspraktijk aangeboden, zodat alle deelnemers waardevolle ervaring zullen opdoen.
FACTUUR GEGEVENS VAN ONDERWIJSINSTELLING / ORGANISATIE *)
Naam ROC / HBO / ORG. *)

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

Teamleid(s) ter

………………………………………………………………………………………………...

Naam locatie school/organisatie ................................................................................................................................................
Adres fysiekelocatie

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

Postcode

..................................................................... Plaats ................................................................

Tel.nr. school

.................................................................... Fax nr. school ...................................................

Factuuradres

……………………………………………. Postcode ……….................................................

Plaats ……………………………………………..

T.a.v. ……………………… Telefoon: ……………………………

Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u vóór 30 maart aanstaande ingevuld retourneren per fax, mail of post naar
onderstaand adres. Maak uw bijdrage vóór 5 april aanstaande onder vermelding van ‘Congres B&V’ over naar
Stichting VDAB-Talent , Postbank 3098654 VDAB-Talent Hillegom. Vergeet niet de naam van de deelnemer te
vermelden. U kunt aan het congres deelnemen als de betaling binnen is.
VDAB – Talent Docentencongres B&V
Postbus 12 - 2180 AA Hillegom

Handtekening:

5-4-2012

Telefoonnummer 0252 – 532182

Faxnummer: 0252 – 528737
E-mail: vdab-congres@planet.nl

Voor akkoord

d.d. ………………………………

Secretariaat: Stichting VDAB –Talent 2e Loosterweg 113 – 2182 CH Hillegom Tel: 0252-532182 Fax. 0252 - 528737
———————————————————————————————————————————————————————————————

KvK 28114592 – Postbank 3098654 t.n.v. Stichting VDAB-Talent Hillegom – Postadres Postbus 12 – 2180 AA Hillegom

