De toegevoegde waarde in het verkeer

SAN
Opleiding
Ja, ik schrijf mij in voor de hier onder aangekruisde vaarbewijsopleiding van SAN Verkeersopleidingen
Naam .....................................................................Roepnaam .....................................Voorletters ............................
Geboortedatum ..................................Geboorteplaats .................................man /vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is)
Woonadres ...................................................................................................................................................................
Postcode ............................................Woonplaats.......................................................................................................
Correspondentieadres..................................................................................................................................................
Postcode ............................................Woonplaats.......................................................................................................
Telefoon thuis .....................................Tel. mobiel .................................................Tel. overdag ...................................
Kent u iemand die de opleiding waarvoor u zich inschrijft ook bij SAN heeft gevolgd? JA / NEE
.

(doorhalen wat niet van toepassing is)

en zo ja, wat is de achternaam van die persoon:........................................................................

Ik bezit reeds het vaarbewijs 1 (doorhalen indien niet van toepassing)
Ik wil deelnemen aan de volgende opleiding: (Kruis het vakje bij de opleiding van uw keuze aan en vul de gewenste startdatum in.)

q
q
q

Vaarbewijs 1 € 113,50
Vaarbewijs 2 € 227,00
Vaarbewijs Aanvullend (VBA) € 113,50

Ik wil graag starten op: datum:_____/_____/200___

(zie voor de eerstvolgende startdata de met deze brochure meegestuurde brief
of kijk op internet www.sanbv.nl/startdata.htm)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verplicht in te vullen. Oók als u als cursist zelf betaalt:
Naam betaler: .............................................................................................................................................................
Adres betaler: .............................................................................................................................................................
Woonplaats betaler:...................................................................................................................................................
SAN Verkeersopleidingen behoudt zich het recht voor de aanvangsdatum te verplaatsen.
Ik verklaar hiermede volledig op de hoogte te zijn van de in te leveren bescheiden- en van de betalingsvoorwaarden genoemd op de achterzijde
van dit formulier en verplicht mij de aangeboden factuur conform de gestelde voorwaarden te voldoen. Bij in gebreke blijven is door mij het
volledige opleidingsgeld, alsmede hieraan verbonden incassokosten verschuldigd.

Getekend op datum:_____/_____/200___ Handtekening betaler:_____________________________________
Getekend op datum:_____/_____/200___ Handtekening deelnemer:__________________________________
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WIBAUTSTRAAT 133
1097DN AMSTERDAM
POSTBUS 94170
1090GD AMSTERDAM
TEL.020 - 69 22 223
FAX.020 - 668 57 52
FORTISBANK
83.67.64.366
POSTBANK 2252
K.v.K. A’DAM 33.253584

www.sanbv.nl
E-mail:
info@sanbv.nl
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Na ontvangst van uw inschrijfformulier, stuurt SAN Verkeersopleidingen u een bevestiging van uw inschrijving, waarop
de aanvangsdatum staat vermeld. Tevens ontvangt u een factuur betreffende de aangevraagde cursus, overeenkomstig de boven aangegeven bedragen. Bij aanvang van de cursus dient het cursusgeld te zijn voldaan.
Betalingen kunnen geschieden door automatische overmaking van de bedragen naar de op de factuur genoemde
giro- of bankrekening van SAN Verkeersopleidingen of op aanwijzing van SAN Verkeersopleidingen aan de receptie
van het opleidingsinstituut. Tijdens de cursus kunnen geen betalingen worden aangenomen door de docenten doch u
kunt wél aan de receptie contant of per pinpas betalen.

Inschrijven?
Indien u wilt inschrijven voor een van onze opleidingen, vult u dan dit inschrijfformulier in.
Lever dit formulier in bij SAN Verkeersopleidingen, Wibautstraat 133, Amsterdam
of stuur het naar SAN Verkeersopleidingen, Postbus 94170, 1090GD Amsterdam.
SAN Verkeersopleidingen, Wibautstraat 133, Amsterdam. / Postbus 94170, 1090GD Amsterdam.
Tel. (020) 69 22 223, Fax. (020) 668 57 52.
Internet: www.sanbv.nl, E-mail: info@sanbv.nl

Accredited by the
Dutch Council for
Accreditation

Dit formulier is gedownload van www.sanbv.nl

