SeniorWeb Zuid Friesland

Inschrijfformulier
periode:
januari / maart

2017

Website

www.seniorwebzuidfriesland.nl

Informatie 06-2198 4681
Vragen bij
cursus@seniorwebzuidfriesland.nl
inschrijven

Geef in onderstaande tabellen aan op welke cursus(sen) u wilt inschrijven. Let daarbij op de aangegeven
locatie, begindatum, dagdeel en tijd. Ook kunt u (vrijblijvend) aangeven welke cursus u zou willen volgen.

Leslocatie: Wolvega

2017

Cursussen
Plaats een vinkje

Cursusnaam

Begint

Dagdeel

Tijd

Les

Samsung smartphone

16 jan

maandag

avond

19.15 u

4w

Windows algemeen basis

17 jan

dinsdag

middag

14.00 u

8w

Samsung tablet basis

19 jan

donderdag

middag

14.00 u

8w

iPhone smartphone

20 jan

vrijdag

middag

14.00 u

4w

Leslocatie: Oosterwolde

2017

Cursussen
Plaats een vinkje

Cursusnaam

Begint

Dagdeel

Tijd

Les

iPad tablet basis

17 jan

dinsdag

morgen

09.30 u

8w

Samsung smartphone

19 jan

donderdag

morgen

09.30 u

4w

Windows algemeen vervolg

19 jan

donderdag

middag

14.00 u

4w

U kunt (vrijblijvend) aangeven wat u bij SeniorWeb zou willen leren

Gewenste cursus

Bijzonderheden

Ik zou graag meer
willen weten/leren van

Bijzonderheden

Dit inschrijfformulier volledig invullen en opsturen (zie andere zijde).
Een nieuw- of extra inschrijfformulier kunt u downloaden via: www.seniorwebzuidfriesland.nl/opgeven

EHdV / 11-2016

Opm. U kunt dit aangeven zonder inschrijving. Vermeld wel uw naam, adres, woonplaats, telefoon evt. uw e-mailadres.

Inschrijfformulier voor computercursussen
Computercursus: Cursuskosten € 65,00 per 8 lessen (minicursus € 32,50 4 lessen),
inclusief 1 koffie of thee. Afhankelijk van de cursus kost een boek € 7,50 - € 24,50.
Lescomputer: U gebruikt uw eigen computer (laptop, tablet of smartphone).
Toegestaan: iPad vanaf iPad 2, Samsung Galaxy Tab vanaf Tab2, laptops vanaf Win 7.
Niet toegestaan: Apple iPad1, Samsung Galaxy Note modellen, andere merken tablets.
Lesduur: 1ste deel 45 minuten + pauze 15 minuten + 2de deel 45 minuten.
Formulier opsturen naar:
SeniorWeb Zuid Friesland
Of u kunt dit formulier op
deze adressen inleveren:

Herenweg 4 - 8435 WT - Donkerbroek (cursisten Oosterwolde e.o. en Noordwolde e.o.)
Tulpstraat 25 - 8481 KM - Wolvega (cursisten Wolvega e.o.)
Tulpstraat 25 - Wolvega

Herenweg 4 - Donkerbroek

Voornaam

: ___________________________



man

Voorletter(s)

: _______________



vrouw

Tussenvoegsel(s)

: _______ _______

Achternaam

: ______________________________________________

Straat en huisnummer

: ______________________________________ _______

Postcode en woonplaats

: __________ ___________________________________

Geboortedatum

: _______ _____________ ________

Telefoonnummer

: __________ ___________________

E-mailadres (in blokletters)

: _________________________ @ _________________

Geef hieronder aan welke besturingssoftware op uw computer staat die u meeneemt naar de les (plaats een vinkje):
Windows laptops:  W7

 W8

 W10

Tablets/Smartphones:  iOS (Apple)

 Android (Samsung)

Ik wil graag samen op cursus met (indien van toepassing):
Geef aan de andere zijde van dit formulier aan welke cursus(sen) u wilt volgen.

Eenmalige machtiging S€PA
U geeft een eenmalige machtiging voor de betaling van:
- cursusgeld € 65,00 + kostprijs boek (als u dat via ons betrekt) -OF- minicursusgeld € 32,50 + kostprijs boek (indien van toepassing), aan:
Naam incassant : SeniorWeb Zuid Friesland Adres incassant
: Steenwijkerweg 34
Postcode incassant: 8471 LB
Woonplaats incassant: Wolvega

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan “SeniorWeb Zuid Friesland” om per cursus een eenmalige
incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens “Betaling van uw Cursus”
-en- uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
“SeniorWeb Zuid Friesland”. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
U ontvangt ca. twee weken vóór aanvang van de cursus een bindend bericht van deelname, de gekozen leslocatie en incasso gegevens.
De datum van afboeking van het cursusgeld wordt minimaal 14 dagen van te voren of eerder aan U gemeld.
Mijn post/bankrekening [IBAN]:

NL

0

<Zie uw bankpas of afschrift voor uw iban> (landcode) (contr.getal) (bankcode) (opvulnul)

(invullen verplicht).
(rekeningnummer)

Zonder een volledig ingevulde machtiging te hebben gegeven kunt u niet voor een cursus worden ingeschreven.
Deelnamevoorwaarden
Inschrijven voor een cursus kan alleen schriftelijk d.m.v. dit ondertekende- en volledig ingevulde inschrijfformulier.
De cursussen worden gegeven gedurende 8 achtereenvolgende weken (minicursus 4 weken).
De lesduur bedraagt 1 uur en 45 minuten (inclusief een korte pauze).
U neemt een geschikte laptop/tablet computer mee naar de leslocatie en hebt de beschikking over deze om ergens te kunnen oefenen.
Indien (bij geen geldige reden) door u een cursus wordt afgezegd, is € 15,00 (€ 7,50 minicursus) inschrijfgeld verschuldigd.
Als er bij u, na inschrijving voor een cursus, wijzigingen ontstaan, dan dient u dit direct aan ons door te geven.

Datum:

/

/

Handtekening:

