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Inschrijfformulier MBT basistraining 
 
Data: 9, 10 & 17 juni 2022 
Duur: 3 dagen, 24u, van 9u-17u 
Taal: Nederlands 
Locatie: Merksplas (Colonie 7) 
Kostprijs: 900 euro 

 

Hoe inschrijven? 

1. Vul onderstaand registratieformulier in 
2. E-mail het ingevulde registratieformulier (elektronische handtekening geaccepteerd) naar 

info@mbtbelgium.com 
3. Na ontvangst van uw registratieformulier, ontvangt u een factuur met IBAN voor 

elektronische betaling 
4. Uw deelnameplaats is pas definitief bevestigd na ontvangst van betaling. U krijgt hierover 

een bevestigingsmail 

Registratieformulier 

Uw privé-gegevens 

Naam  
Voornaam  
Adres (straatnaam + huisnummer)  
Adres (postcode + woonplaats)  
E-mail adres  
Telefoonnummer  
Discipline  
Plaats tewerkstelling  
RIZIV-nr (indien van toepassing)  

 
Factuur versturen naar: 

 Privé-persoon 
 Zelfstandige/onderneming 
 Organisatie van tewerkstelling 

 
Factuur adres (enkel in te vullen indien zelfstandige, of betaling door instelling/bedrijf) 

Naam / bedrijf  
T.a.v.  
Kostenplaats  
Adres (straatnaam + huisnummer)  
Adres (postcode + woonplaats)  
E-mail adres (voor digitale factuur)  
BTW/ondernemingsnummer  
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Toelatingseisen & Algemene Voorwaarden 

 Ik voldoe aan de toelatingseisen zoals omschreven in de informatiefolder 

 Ik wens deel te nemen aan de MBT basistraining en verbindt mij ertoe om een bedrag van 
900 € (btw incl) te betalen bij ontvangst van de bevestiging van mijn registratie en factuur 

 Ik geef toestemming om mijn e-mail adres te delen met de andere cursisten die ingeschreven 
zijn in deze MBT basiscursus 

 

Annulatievoorwaarden 

Annulering wordt enkel in aanmerking genomen na schriftelijke verklaring van de deelnemer (per e-
mail aan info@mbtbelgium.com). Bij elke annulering wordt een vaste administratiekost van 50 € 
ingehouden van het terug te betalen bedrag. 

Ø 100 % van het inschrijfgeld wordt terugbetaald bij elke annulering die tenminste 6 weken voor 
aanvang van de training is aangekondigd. 

Ø Bij annulering binnen 6 tot 2 weken voor aanvang van de training, wordt 50% van het 
inschrijfgeld terugbetaald.  

Ø Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van of gedurende de training vindt geen 
terugbetaling plaats, tenzij er sprake is van ernstige redenen (zoals overlijden, ongeval of 
ernstige ziekte). In dat geval wordt  – op vertoon van een medische verklaring – 50% van het 
inschrijfgeld terugbetaald.  

 

Datum & handtekening  

   

 

 

 

 

 

 

 


