DEELNAMEOVEREENKOMST | Praktijkopleiding Bewindvoering
Inhoud Praktijkopleiding Bewindvoering (post HBO)
Voor informatie over de Praktijkopleiding Bewindvoering verwijzen we je naar de brochure Praktijkopleiding
Bewindvoering en de FAQ op de website van de Bewind Servicedesk. Twijfel je of je aan de toelatingseisen/
opleidingseisen voor de opleiding voldoet, dan kun je dit bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM laten toetsen.
Voorwaarden van deelname
Door deze deelnameovereenkomst in te vullen ben je aangemeld als deelnemer voor de Praktijkopleiding
Bewindvoering. Geef hierna een voorkeur voor een maand waarin je het liefst wilt starten.
Voorkeursmaand om te starten:
Het is geen garantie dat je daadwerkelijk op de aangegeven maand van je voorkeur ingedeeld kan worden,
maar we proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. We nemen zo snel mogelijk contact met je op
om de definitieve datum van deelname aan je te bevestigen. Mocht uit een eventuele toets van het
Kwaliteitsbureau blijken dat je niet voldoet aan de opleidings- en werkervaringseisen voor beschermingsbewindvoerder, dan kun je de opleiding tot 3 dagen voorafgaand aan de start van de opleiding kosteloos
annuleren mits je hiervoor aan de Bewind Servicedesk het schrijven van het Kwaliteitsbureau CBM waaruit blijkt
dat je niet voldoet aan de eisen, kunt overleggen.
Persoonlijke gegevens
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Man ☐

Geslacht:

Vrouw ☐

Straat en huisnummer:
Plaats:
Postcode:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Ik ben:
☐
☐
☐
☐
☐

Startend / nog te starten als bewindvoerder
Assistent beschermingsbewindvoerder
Beschermingsbewindvoerder
WSNP Beschermingsbewindvoerder
Overig, namelijk

Factuurgegevens
Bedrijfsnaam (alleen indien van toepassing):
BTW-nummer bedrijf (alleen indien van toepassing):

Bewind Servicedesk • Postbus 92 • 3780 BB Voorthuizen • Telefoonnummer: 085 273 63 26
E-mail: office@bewindservicedesk.nl • Internet: www.bewindservicedesk.nl

Let op: de gegevens hierna hoef je alleen in te vullen als deze afwijken van de gegevens die je hebt ingevuld
bij persoonlijke gegevens.
Voornaam/t.a.v.:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Man ☐

Geslacht:

Vrouw ☐

Straat en huisnummer:
Plaats:
Postcode:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Betalingsvoorwaarden, geldigheid en contactgegevens
De Praktijkopleiding Bewindvoering kost € 2.499,- all-in excl. BTW. Voor een eventueel herexamen wordt
€ 100,- excl. BTW in rekening gebracht. Het bedrag wordt voorafgaand aan de eerste opleidingsdag in rekening
gebracht. Hiervoor ontvang je een factuur. De betaaltermijn van de factuur is 14 dagen, of indien eerder,
uiterlijk 3 dagen vóór de datum van de eerste opleidingsdag. Indien wij 3 dagen vóór aanvang van de eerste
opleidingsdag het bedrag nog niet op onze rekening hebben ontvangen, behouden we ons te allen tijde het
recht voor om je de deelname aan de opleiding te ontzeggen. Bij niet betaling na de vervaldatum van de
factuur ben je in verzuim. In dat geval kunnen incassokosten verschuldigd zijn van 15%, met een minimum van
€ 75,- excl. BTW.
Je moet de deelnameovereenkomst hierna nog ondertekenen en dateren. Wij ontvangen graag de volgende
documenten van je:




De ingevulde deelnameovereenkomst.
Een CV.
Eventueel overige relevante documenten (bijvoorbeeld goedkeuring Landelijk Kwaliteitsbureau CBM).

Bij voorkeur dien je alle stukken in één keer digitaal in pdf in. Je kunt dit doen door alle gevraagde documenten
in te scannen en te mailen naar office@bewindservicedesk.nl. Je mag de stukken ook per post indienen. Het
postadres is: Postbus 92, 3780 BB Voorthuizen.
Akkoord en verzending
Door deze deelnameovereenkomst te ondertekenen en te versturen, verklaar je akkoord te gaan met hetgeen
in deze overeenkomst is vermeld, alsmede met de Algemene Voorwaarden van de Bewind Servicedesk, welke
je in de bijlage van deze overeenkomst hebt ontvangen. Daarnaast ga je er mee akkoord dat de Bewind
Servicedesk je in de toekomst mag benaderen voor andere producten en diensten van de Bewind Servicedesk.
Naam (volledig):
Plaats:
Datum:
Voor akkoord (handtekening):

Bijlage: Algemene Voorwaarden Bewind Servicedesk
Bewind Servicedesk • Postbus 92 • 3780 BB Voorthuizen • Telefoonnummer: 085 273 63 26
E-mail: office@bewindservicedesk.nl • Internet: www.bewindservicedesk.nl

