
Bank: Benaudira Nederland - IBAN: NL91 KNAB 0724 7989 51 

         Aanmeldingsformulier BENAUDIRA Basiscursus 

U kunt dit formulier op de computer invullen en per e-mail aan info@benaudira.nl versturen. 
U kunt dit formulier ook afdrukken, invullen en per post versturen aan:  
Benaudira Nederland, Botticellistraat 36-1, 1077 GC Amsterdam. 

Cursusdatum: 
Cursusplaats:  

11 en 12 mei 2019 en op 5 juni 's avonds online als webinar 

Cursusprijs: O € 495,-   O  € 445,-
Vroegboek korting
(geldig tot 24/08/2018)

De prijzen zijn inclusief 21% BTW en lesmateriaal.
De aanschaf van de audiometer en benodigdheden is hierbij NIET inbegrepen.

Hierbij meld ik mij aan voor de BENAUDIRA Basiscursus. 

Naam:  

Straat: 

Postcode en Plaats: 

Telefoon: 

Email: 

Beroep: 

De volgorde van aanmelding is bepalend voor de deelname aan de cursus. De aanmelding 
van de cursus wordt definitief op het moment dat € 50,- is overgeschreven op de Benaudira 
Nederland bankrekening. Het restbedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de 
cursus te zijn bijgeschreven.  

Bij afzeggen tot 30 dagen voor aanvang van de cursus wordt het aanbetalingsbedrag in 
mindering gebracht op het hoofdbedrag en het restbedrag wordt op uw rekening 
teruggestort. Door af te zeggen binnen 14 dagen voor de start van de cursus wordt het 
totale cursusbedrag door ons behouden. Het is geoorloofd dat u uw deelnameplaats 
overdraagt aan iemand anders, mits daarvoor contact is opgenomen met de cursusleider. 
In ieder geval kan het door ons ontvangen cursusgeld voor een volgende cursus worden 
gebruikt. 

Bij aanmelding gaat u tevens akkoord met bovenstaande voorwaarden. 

Datum:    Ik meld mij hierbij aan: 

O € 890,- O € 820,- 
Pakketprijs vroeg

 (geldig tot 24/08/2018) 

Pakketprijs 
(modules 1 & 2)

Hostel Bed Muzet  •  Volmolenstraat 65  •  2500 Lier  •  België
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