EHBO-vereniging Nuenen c.a.
Secretariaat:
Refeling 34
5672 CJ Nuenen
Tel. 06-22724457
E-mail: info@ehbonuenen.nl

NAAM

INSCHRIJFFORMULIER CURSUS
EERSTE HULPVERLENER

□ Dhr. □ Mevr. …………………………………………………………………………………………………………
Voorletters: ….…………………………………… Roepnaam: …………………………………………………

GEBOORTEDATUM

……………………………………………………………………………………

ADRES EN ANDERE

Straat: …………………………………………………………….. Huisnummer: ……….………………………………

CONTACTGEGEVENS
Postcode: ……………………… Woonplaats: ………………………………………………………………………….

TYPE DEELNAME

Tel. ………….………………………………………… E-mailadres: ………….………………………………………….
□ Particulier
□ Via bedrijf
Bedrijfsnaam: …………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………..
Postcode: ……………. Plaats: …………………………………………..

AANMELDING
VOORWAARDEN
M.B.T. BETALING
CURSUSGELD

Begindatum cursus: ………………………………………………….
• Besluit men na betaling van het cursusgeld om alsnog niet deel te nemen aan de
cursus, dan zal het cursusgeld minus € 25,- teruggestort worden.
• Besluit men na het volgen van 1-2 lessen om alsnog te stoppen met de cursus, dan
wordt € 45,- van het cursusgeld teruggestort.
• Besluit men na meerdere gevolgde lessen alsnog te stoppen met de cursus, dan wordt
er geen cursusgeld meer teruggestort.

ONDERTEKENING
VOOR AKKOORD

Conform het privacyreglement van EHBO-vereniging Nuenen c.a., gebaseerd op de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.

□

□

□

Hierbij geef ik toestemming voor het verwerken en opslaan van bovengenoemde
persoonsgegevens in de administratie van EHBO-vereniging Nuenen c.a. en in de
(online) ledenadministratie van de Nationale Bond voor EHBO (na behalen diploma).
Hierbij geef ik toestemming voor het verwerken en opslaan van naam, voorletters en
geboortedatum in de administratie van het Oranje Kruis, i.v.m. correct aanvragen en
verwerken van een diploma bij het succesvol voltooien van de cursus.
Hierbij geef ik toestemming voor het gebruik van eventueel beeld- en geluidsmateriaal
waarop ik voorkom, gemaakt door de vereniging (bijv. impressies van cursusavonden).

d.d. : ………………………………………………………………………………
Handtekening: ………………………………………………………………..
Gelieve dit formulier ondertekend terug te sturen naar het secretariaat (zie briefhoofd voor e-mail- of postadres). Na inlevering,
ontvangt u van de penningmeester een nota om het cursusgeld over te maken. Inschrijving is definitief na het ontvangen van
het cursusgeld. Deelname aan de cursus is op volgorde van aanmelding. Voor aanvang ontvangt u nadere informatie.
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