Cyclus voor kmo’s: Groeien? Uw raad weet raad!
Inschrijvingsformulier – Cyclus 2018
Algemene informatie
Data:

26/09/2018 – 10/10/2018 – 25/10/2018 – 07/11/2018 – 21/11/2018 –
05/12/2018 – 13/12/2018

Plaats

Vlerick Business School – Reep 1 – 9000 Gent
U kan gebruik maken van parking Reep of parking Zuid

Timing

17u45 – 20u30

Subsidies

meer info vindt u op www.guberna.be (tab opleidingen).

Motivatie
Wat zijn uw belangrijkste doelstellingen, motivaties en verwachtingen voor deze
training?

Kan u meer info geven met betrekking tot de sector/activiteit waarin u werkzaam
bent, evenals de tewerkstellingsgraad (aantal FTE) en omzet:

Hoe heeft u kennis gemaakt met deze opleiding? (GUBERNA – ING – andere)

In samenwerking met

Gelieve dit ingevulde document terug te sturen naar Kelly
Vercauteren: kelly.vercauteren@guberna.be

Ik wens me in te schrijven voor de cyclus voor kmo’s: Groeien? Uw raad weet raad!
die plaatsvindt van september - december 2018 en ontvang eveneens het boek
“Koers zetten naar deugdelijk bestuur in mijn KMO”




Als niet-lid van GUBERNA betaal ik 595 euro (excl. BTW) voor de volledig cyclus
Ik ontvang een gratis lidmaatschap van GUBERNA dat ingaat op 26 september 2018 en
eindigt op 31 december 2019
Als lid van GUBERNA betaal ik 265 euro (excl. BTW) voor de volledige cyclus

Let op: uw inschrijving is pas definitief na het invullen van dit inschrijvingsformulier, onze
bevestiging per email en uw betaling.

Mijn gegevens
Naam en voornaam ______________________________________________________________________
Functie* __________________________________________________________________________________
Firma*_____________________________________________________________________________________
Adres ____________________________________________________________________________________
Postcode _____________________________ Stad ______________________________________________
Tel ____________________________________ GSM ______________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________
BTW of ondernemingsnummer______________________________________________________________
Uw referentie/PO _________________________________________________________________________
FACTURATIEADRES (indien verschillend)
Firma ____________________________________________________________________________________
Adres ____________________________________________________________________________________
Postcode _____________________________ Stad ______________________________________________
BTW of ondernemingsnummer______________________________________________________________
*verschijnt ook zo op de deelnemerslijst

DATUM:
HANDTEKENING:
Betalingsvoorwaarden: contante betaling, uw deelname wordt pas als definitief beschouwd na
betaling van de factuur (15 werkdagen voor de aanvang van de opleiding)
Annulatievoorwaarden: U kan tot 15 werkdagen vóór de aanvang van de opleiding schriftelijk
(per post of via e-mail) annuleren zonder kosten. Daarna bent u de volledige prijs verschuldigd.

Gelieve dit ingevulde document terug te sturen naar Kelly
Vercauteren: kelly.vercauteren@guberna.be

