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INSCHRIJVING OPLEIDINGEN 
“CAMPUS COACH”

Mijnheer / Mevrouw * Naam: Voornaam:

Straat en huisnummer:

Postcode en gemeente:

Rekeningnummer IBAN **   

Tel./GSM: E-mail:

Ik ben al lid van Campus Coach  - Ik schrijf mij nu tegelijkertijd in als lid*

* doorstreep wat niet van toepassing is.
** op dit rekeningnummer stort het FBZ PC314 u de vermelde opleidingsvergoeding indien u werknemer bent binnen het PC314 en de volledige oplei-
dingsdag volgt.

Datum Opleiding Centrum

Indien u al lid bent volstaat de bevestiging van uw inschrijving en betaling van de borg van 25 euro om deel te nemen.

Nieuwe leden kunnen pas deelnemen vanaf het moment dat wij het lidgeld en de borg van 25 euro hebben ontvangen. 

Ik wil mij graag inschrijven voor volgende opleidingen:

Mijnheer / Mevrouw * Naam: Voornaam:

Straat en huisnummer:

Postcode en gemeente:
BTW-nr:

eigen nr / nr van mijn werkgever *

Rijksregisternummer ** -

Tel./GSM: E-mail:

Ik ben: werknemer - werkgever - zelfstandige zonder personeel - werkzoekende - leerkracht - student - duaal lerende *

Ik verklaar hierbij te werken of werk te zoeken in de: kapperssector - de schoonheidszorgen *

Ik ben werknemer / leerkracht *: 
                               Mijn werkgever betaalt mijn lidgeld *
               Naam, telefoon en facturatieadres van het salon / de school:

                            
               Ik betaal zelf mijn lidgeld *

In het kader van VOP heb ik recht op een sectorale ondersteuningspremie:   ja / nee *

Ik ben werkgever en ben lid van Coiffure.Org:    ja / nee *     Lidnummer Coiffure.Org: ...............................................

Bij mijn inschrijving geef ik toestemming aan Coach VZW om mij alle informatie te sturen in verband met de opleidingen en dit 
gedurende mijn lidmaatschap en het jaar daarop volgend.

* schrap wat niet van toepassing is.
** Uw rijksregisternummer is enkel nodig wanneer u als werknemer wil gebruik maken van uw recht op de opleidingsvergoedingen.
Uw inschrijving als lid is pas definitief nadat wij uw betaling en borg van 25 euro ontvangen hebben. 

U kan uw lidgeld betalen op onze rekening IBAN BE29 0682 4504 5164 met volgende mededeling: 
« uw naam, voornaam – lid Campus Coach ». Gelieve uw borg via een aparte overschrijving te betalen. (zie brief)
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