Opleiding ontwikkeld in opdracht van en in samenwerking met:

Raad voor Vastgoed Rijksoverheid

AANMELDINGSFORMULIER

Opleiding Maatschappelijke Meerwaarde
Ja, ik meld me aan
Alvorens over te gaan tot het invullen van dit formulier verzoeken wij u vriendelijk het document in zijn geheel door te lezen. Gelieve het formulier digitaal in te
vullen. Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen, ook indien u gebruik maakt van bijlagen. Na uw aanmelding krijgt u een bevestiging vanuit TIAS.

Persoonlijke gegevens
Naam en voorletters

Privé-adres

Roepnaam

Postcode en plaats

Man/vrouw

Mobiele Telefoon

Geboortedatum (ddmm/jjjj)

E-mail

Zakelijke gegevens
Naam organisatie

Telefoon

Afdeling

Fax

Functie

E-mail

Postadres

Branche

Postcode en plaats

Hoofd HRM

Correspondentie richten aan
Werk

privé

Opleidingen
Opleiding middelbaar onderwijs

Opleiding hoger onderwijs 1

Opleiding hoger onderwijs 2

Instelling/ studierichting
Tijdvak
Diploma (ja / nee)
1/2

Relevante opleiding afgelopen 5 jaar

Instelling/ studierichting
Tijdvak
Diploma (ja / nee)

Catering
Heeft u speciale dieetwensen?
ja
Omschrijving dieetwensen:

nee
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PE punten ( Permanente Educatie punten registratie )
Wilt u het programma laten meetellen voor PE punten?
ja

nee

Zo ja, bij welke brancheorganisatie bent u aangesloten? ………………………………..

Hoe bent u bekend geraakt met de Masterclass(es)?
Leidinggevende / Collega

(Oud) deelnemer TIAS

Personeels- / opleidingsfunctionaris

Docent TIAS

Studie aan de Universiteit van Tilburg

MKW

Internet (TIAS / MKW / anders)

Mailing

Ik ga akkoord met het ontvangen van eNews en informatie over de activiteiten van TIAS.

Ondertekening
DEELNEMER:

Naam

Functie

Uitdagingen

Beschrijf kort en bondig uw meest relevante uitdagingen aan de hand van de 3 onderstaande punten.

1. Persoonlijk leerdoelen, die voor u het meest relevant zijn

2. De onderwerpen uit de opleiding, die voor u het meest relevant zijn

3. De case die u wilt inbrengen en het maatschappelijke meerwaarde aspect dat voor u daarbij relevant is
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Inzending
Na ondertekening van dit formulier is de deelnemers aangemeld voor het betreffende programma.
Programmaprijs € 2.715,-- is vrijgesteld van BTW. De prijs is exclusief overnachting en diner,
De prijs is inclusief onderwijslocatie- en faciliteiten, leermaterialen en reguliere catering dagarrangementen.
De RVR draagt voor 50 % bij in de programma prijs in het geval van RVR deelnemers.

ONDERTEKENING
Deelnemer:

O

(Naam deelnemer)
Datum

Plaats

Aanmeldvoorwaarden:
- De opleidingskosten dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Bij niet tijdige betaling zijn de kosten verbonden aan het
innen van de verschuldigde opleidingskosten voor rekening van de deelnemer of de werkgever.
- Annuleren van uw inschrijving kan alleen bij een opleiding zonder toelatingsprocedure en dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden.
Tot 30 dagen voor aanvang bent u 10% van het deelnamegeld verschuldigd. Bij annulering tot 14 dagen bent u 25% van het deelnamegeld
verschuldigd. Daarna bent u de totale opleidingskosten verschuldigd. Eventueel kan na goedkeuring door TIAS een collega uw
opleidingsplaats innemen.
- Bij een te gering aantal deelnemers is de opleidingsleiding gerechtigd een opleiding uit te stellen of te annuleren.
- De algemene voorwaarden van TIAS zijn van toepassing en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Breda onder nummer 26/2003.

