Het Auditcomité: Bewaker van Duurzame Waardecreatie
PRAKTISCHE INFORMATIE
DATA & TIMING

LOCATIE

Cyclus van drie halve dagen:

Kantoren IBR-IRE

16/09/2019

Emile Jacqmainlaan 135/1

1/10/2019

1000 Brussel

15/11/2019
Extra module IFRS: 22/10/2019
Timing: 13u30-17u00.
We voorzien een sandwich buffet vanaf 12u45

TAAL
De cyclus van drie halve dagen gaat door in het
Nederlands; de extra module IFRS in het Engels.
Voorjaar 2020 kan u de cyclus in het Frans volgen.

PRIJS
Cyclus van drie halve dagen

Parking:
QPark Bruxelles Centre
Dambordstraat 26
1000 Brussel

INSCHRIJVINGEN
U kan inschrijven via het formulier op de achterzijde.

GOOD TO KNOW!
Op het eind van de cyclus ontvangt u
een aanwezigheidsattest.

Niet-leden: 1100 € (excl. BTW)
Leden van GUBERNA en IBR/IRE: 770€ (excl. BTW)
Extra module IFRS:
Niet-leden: 370 € (excl. BTW)
Leden van GUBERNA en IBR/IRE: 260€ (excl. BTW)

Terug te sturen aan Lisa Van Crombrugge: lisa.vancrombrugge@guberna.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Ik wens me in te schrijven:

□ voor de cyclus (3 halve dagen)
□ Als niet-lid van GUBERNA / IBR betaal ik 1100 € (excl. BTW)
□ Als lid van GUBERNA / IBR krijg ik 30% korting en betaal ik 770 € (excl. BTW)
□ voor de extra module IFRS
□ Als niet-lid van GUBERNA / IBR betaal ik 370 € (excl. BTW)
□ Als lid van GUBERNA / IBR krijg ik 30% korting en betaal ik 260 € (excl. BTW)
Contact
Bedrijf
Voornaam
Familienaam
Functie
Straat
Stad
Tel

Nr.
Postcode

Bus

Land

GSM

Email
Ondernemingsnummer

□ Niet van toepassing



Uw referentie
FACTURATIEADRES (indien verschillend)
Bedrijf
Straat
Stad

Nr.
Postcode

Bus

Land

Ondernemingsnummer



□ Niet van toepassing

Datum 							Handtekening

Betalingsvoorwaarden: contante betaling, uw deelname wordt pas als definitief beschouwd na betaling
van de factuur (minimaal 10 werkdagen voor de aanvang van de opleiding).
Annulatievoorwaarden: U kan tot 10 werkdagen voor de aanvang van de opleiding schriftelijk (post, email)
annuleren. Daarna bent u het volledige bedrag verschuldigd.
Subsidiemaatregelen: Voor meer info: www.guberna.be.
Uw privacy is belangrijk voor ons

□ J a, ik geef GUBERNA de toestemming om mijn persoonlijke gegevens te bewaren in haar database zodat ik geïnformeerd kan

worden aangaande deze opleiding. Ik kan op elk moment mijn toestemming intrekken door een mailtje te sturen naar
privacy@guberna.be. Meer informatie over uw rechten en het gebruik van uw persoonlijke gegevens vindt u in onze privacy policy.

0031-00 2019-06

