INSCHRIJVEN

EN ANNULEREN

Onze cursussen zijn vaak snel volgeboekt.
Reageer dus snel!
Door de grote belangstelling voor onze cursussen
kunnen er wachtlijsten ontstaan. Sta je ingeschreven,
maar ben je onverwacht verhinderd? Dan verzoeken
wij dit tijdig te melden. Wij kunnen dan iemand van
de wachtlijst halen voor de betreffende cursus. Meldt
je dit te laat of zelfs helemaal niet, dan lukt het ons
niet om de geannuleerde cursusplaats op te vullen.
Om dit te voorkomen hanteren wij de volgende
annuleringsregeling: bij annulering binnen twee weken
voor aanvang van de cursus bedragen de kosten 50%
van het cursusbedrag. Bij annulering binnen een week
voor aanvang van de cursus vindt geen restitutie van
het cursusbedrag plaats. In dit laatste geval is deelname
van een plaatsvervanger toegestaan. Alle genoemde
prijzen zijn exclusief BTW. Het cursusgeld zal, nadat je
hiervoor een factuur hebt ontvangen, automatisch van
jouw rekening worden geïncasseerd.
Tijdens de workshops kun je uiteraard met al jouw
vragen bij ons terecht. Maar ook op andere momenten
staan wij voor je klaar. Dus heb je een probleem, een
opmerking of een vraag? Bel dan met Lisap Benelux B.V.
Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar
van 08.30 - 12.30 en 13.00 - 17.00 uur.
Voor België, bel 078-480376,
of stuur een e-mail naar: info@lisap.be

Aantal
personen
Naam cursus 1.

-

Naam cursus 2.

-

Naam cursus 3.

-

Naam cursus 4.

-

Naam cursus 5.

-

Voor Nederland, bel 0475-342903,
of stuur een e-mail naar: info@lisap.nl

Telefoon
E-mail
Bankrekeningnr.
of girorekeningnr.
Bedrijfsnaam
Deelnemende
cursisten

Factuuradres
Naam bedrijf
Contactpersoon

Handtekening
voor akkoord

Adres
Postcode / Plaats

FORMULIER VERZENDEN

Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovenstaande voorwaarden en geeft opdracht tot levering van bovenstaande diensten en facturering van bijbehorende
bedragen inclusief BTW. Ondergetekende machtigt Lisap Benelux B.V. hierbij om de verschuldigde bedragen automatisch van de opgegeven rekening af te schrijven.

