
Aanmeldingsformulier cursussen IGPB 

Achternaam  -----------------------------------------------Voorletters   --------------------------------

Roepnaam ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Straatnaam en huisnr.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

Postcode  ------------------------------- Woonplaats  -------------------------------------------------- 

Geboortedatum --------------------------------------------- Geslacht  man  0     vrouw    0 

Geboorteplaats

--------------------------------------------------------------------------------------------

Telefoonnummer   --------------------------------------   Emailadres:

-------------------------------- Voor welke cursus meldt u zich aan?    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Startdatum cursus ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Uw vooropleiding 

1. Uw vooropleiding  -----------------------------------------------------------  Diploma   ja  /
nee 

2. Uw vooropleiding  -----------------------------------------------------------  Diploma   ja  /
nee 

Praktijkervaring in de zorg?  Ja   /  nee 

Zo ja, waar ----------------------------------------------------------------    Hoe lang  ------------------- 

Gegevens werk en werkgever 

Naam werkgever  

------------------------------------------------------------------------------------------- Naam afdeling  

en functie     ------------------------------------------------------------------------------ Postadres 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Postcode  -----------------------------------------   Plaats   ------------------------------------

Telefoonnummer-------------------------------------------   Emailadres

--------------------------------  Wordt  het  cursusgeld  door  uzelf  betaald?

O    ja               O  nee 

Indien niet door uzelf betaald: gegevens subsidieverstrekker: 

Naam subsidieverstrekker 

Naam afdeling------------------------------------------  Uw functie  ---------------------------------------

Postadres  en  postcode  -----------------------------------------------------    Plaats

---------------------- 

Telefoonnummer -------------------------------------------   Email    -------------------------------------- 

Ondergetekende en subsidieverstrekker heeft/hebben kennis genomen van de 
cursusvoorwaarden van IGPB en verklaart/verklaren zich daarmee akkoord. 



Datum -----------------------------------------------------

Handtekening   -------------------------------------------   Handtekening
------------------------------------ 

Versturen naar IGPB, Recht Boomssloot 31 a, 1011 CS Amsterdam



CURSUSVOORWAARDEN IGPB   
1. Aanmelding, toelating en deelname  

1.1  U kunt zich alleen schriftelijk aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier van IGPB 
1.2  De toelating vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren.  
1.3  Bij over aanmelding wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang 

bij toelating voor de eerstvolgende cursus.  
1.4  De cursussen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Uiterlijk 10 dagen 

voor de geplande aanvang ontvangt u bericht over het wel of niet doorgaan van de door u gekozen 
cursus.  

  

2. Cursusprijs  

2.1  Het verschuldigde cursusgeld staat vermeld in de cursusfolder; drukfouten (ook in overig 
brochuremateriaal) voorbehouden).  

2.2  Conquest en IGPB behouden zich het recht voor, tot uiterlijk 4 maanden voor de start van een 
cursus, de cursusprijs te wijzigen.  

       Ontvangt Conquest/IGPB het aanmeldingsformulier voor de genoemde tijdsperiode, dan wordt de 
dan geldende cursusprijs aan u gefactureerd, tenzij het cursusgeld later verlaagd wordt.  

2.3  De in de cursusfolder vermelde cursusprijs is inclusief het via IGPB uitgereikte cursusmateriaal 
(boeken, readers, dictaten), tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.  

  
3. Betalings- en annuleringsregeling  

3.1  Bij plaatsing en doorgang van de cursus verplicht u zich aan de betalingsregeling te houden.  
3.2  Voor de betaling van de cursusprijs ontvangt u een factuur.   

   Deze dient u binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.  
3.3  Wanneer de cursus door onvoldoende inschrijvingen geen doorgang vindt, wordt het volledige 

cursusbedrag gerestitueerd.  
3.4  Alleen schriftelijke annulering met 100% restitutie van het cursusgeld is mogelijk tot 10 dagen voor 

aanvang van de cursus. Na die datum vindt geen restitutie meer plaats.  
3.5  Bij tussentijds beëindigen van de deelname aan de cursus blijft u het gehele cursusbedrag 

verschuldigd  
3.6  De annuleringskosten zijn niet verschuldigd wanneer, in overleg met Conquest/IGPB, de plaats door 

een andere cursist van dezelfde werkgever wordt ingenomen.  
3.7  Let op! U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van het cursusgeld. Wanneer uw cursusbedrag 

wordt betaald door de instelling waar u werkzaam bent of door andere subsidieverstrekkers, laat 
deze instelling dan de juiste gegevens invullen alsmede een handtekening en stempel door een 
bevoegde persoon. De instelling is bij ondertekening van dit inschrijfformulier verantwoordelijk voor 
het voldoen van het cursusgeld. Hierbij gelden dezelfde cursusvoorwaarden.  

  

4. Cursus en aansprakelijkheid  

4.1  Het aan u ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd noch worden 
gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de cursus zijn gesteld.  

4.2  Conquest en het IGPB aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in het 
aangeboden cursusmateriaal.  

4.3  Tenzij de wet dit voorschrijft aanvaardt Conquest/IGPB geen aansprakelijkheid voor schade, uit welke
oorzaak ook, aan cursisten of derden, opgekomen in verband met de cursus, schade uit diefstal of 
verlies en eventuele gevolgschade of productschade daaronder begrepen.  
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