
      
            

          

 

Vul hier jouw persoonlijke gegevens in:

Voornaam + Naam: 

Bedrijfsnaam: 

Adres: 

Postcode+ Plaatsnaam: 

Telefoonnummer: 

Emailadres: 

Schooljaar waar ik mij voor inschrijf: 

Indien jouw werkgever betaald voor de opleiding vul je hier de gegevens in voor de factuur:

Bedrijfsnaam: 

T.a.v.:

Adres:

Postcode+ Plaatsnaam:

Telefoonnummer:

Emailadres:

            
             

          
          

          

            
             

           
               

           
  

   

            
             

           
               

           
                

       

PERSOONSGEGEVENS

            
             

          
               

          
         

                

Hieronder vind je het inschrijfformulier voor 2021 inclusief de financiële overeenkomst voor 
opleidingjaar 2021 van School of Life . We ontvangen dit formulier graag zo snel 
mogelijk en uiterlijk op 20 januari 2021 retour op secretariaat@schooloflife .nl. Nieuwe 
eerstejaars kunnen zich inschrijven tot 1 februari 2021. Indien je wilt betalen in termijnen via 
automatische incasso, dan ontvangen we ook graag de SEPA machtiging retour (te vinden 
onderaan de webpagina ‘inschrijven’. Indien je hebt deelgenomen aan een orientatieworkshop, 
geef dit dan aan in de mail aan het secretariaat. De korting wordt verrekend met de factuur.

INSCHRIJFFORMULIER STUDENT 2021



BETAALWIJZE 

Kies hieronder de betaalwijze die je wilt gebruiken. School of Life is vrijgesteld van 
BTW. 

 
                

               
             

   

 
         

             
         
         

       

 
         

      

ANNULEREN 

Schriftelijk annuleren. In geval van annuleren willen wij het risico als volgt delen: 
De student betaalt tot twaalf weken voor aanvang € 180,- administratiekosten. Van twaalf weken 
voor aanvang tot aanvangsdatum € 895,- en vanaf de startdatum het volledige deelnamegeld van 
€3344,- , € 3542,- of €4599,-. 

Ik ga akkoord met de bovenstaande annuleringsvoorwaarden. Ik ben er tevens mee bekend dat 
ik mijn accommodatie zelf dien te reserveren en apart dien te betalen bij Conferentiecentrum de 
Poort en ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van School of Life. 

 

   
              

       

 

  
                  

                  
                

   

  
                  

            
                

   

 Eenmalige betaling
Ik maak het lesgeld graag in een keer over en ontvang hiervoor een korting van € 198,-. 
Het bedrag van € 3344,- maak ik over op NL32TRIO 0788 8076 33 t.a.v. 
School of LifeCoöperatie u.a. onder vermelding van mijn naam en het jaar waarvoor ik mij 
inschrijf, en wel voor 21 januari 2021.

 Betaling door werkgever
Mijn werkgever betaalt. Stuur een factuur van € 4599,- naar bovengenoemd adres. Mijn werkgever 
zal de factuur voor 21 januari 2021 voldoen.

 Betaling in termijnen
Ik betaal het lesgeld van €3542,- in 11 termijnen via een maandelijkse automatische incasso van
€322,-. Ik vul hiervoor de groene strook in van de meegestuurde incassomachtiging en retourneer 
deze inclusief handtekening aan secretariaat@schooloflife.nl voor 21 januari 2021. (Je kan digitaal 
ondertekenen via Adobe Sign of het formulier uitprinten en een fotokopie mailen). De eerste termijn 
wordt in februari 2021 afgeschreven en de laatste in december 2021.

https://www.schooloflife.nl/algemene-voorwaarden/
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