Aanmeldformulier E-Learning Kruidenwijs - Heks & Kruid
Ja! Ik meld mij aan voor de E-Learning Kruidenwijs, voor de duur van 13 maanden.
Ingaande per
(startdatum cursus in te vullen door Heks en Kruid)
Mijn gegevens
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode & Plaats
Telefoon
E-mailadres
Ik melde me aan voor
1 keuze aanvinken
Betaling doe ik
1 keuze aanvinken






E-Learning Kruidenwijs Basispakket
E-Learning Kruidenwijs Pluspakket
Eenmalig
Per maand

Kiest u liever voor eenmalige betaling met korting?
Klik dan op de juiste button hieronder en betaal online via Mollie

Basispakket a NL & BE 390,00

Pluspakket Nederland € 845,00

Pluspakket Belgie € 936,00

Maandelijks betalingen? Vul dan de gegevens hieronder in
IBAN-rekeningnummer
Tenaamstelling rekening
Ik melde me aan voor
1 keuze aanvinken
Let op!

Basispakket NL en BE 13 x € 32,50 p/mnd
Pluspakket Nederland 13x a € 70,00 p/mnd
Pluspakket Buitenland 13x a € 78,00 p/mnd *
Eerste termijn betaald u via de link van het pakket welke u kiest (hierboven)
vervolg betalingen gaan via aut ico.

U machtigt Yvonne Vrijhof van Heks en Kruid om het bedrag af te schrijven totdat de termijnen zijn voldaan.
-Het bedrag wordt ca 5 werkdagen nadat de cursus online is gegaan afgeschreven van uw opgegeven rekening, zorg
ervoor dat het bedrag dan op de rekening aanwezig is.
- Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
* I.v.m. hogere verzendkosten naar het buitenland is het maandelijkse bedrag hoger.

Met uw ondertekening gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Heks en Kruid, deze vindt u
hier. Ja ik ga akkoord met de a.v.w.
< s.v.p. aanvinken
Ondertekening opdrachtgever
Datum
Handtekening:

Plaats

Naam
Nadat u het formulier heeft ingevuld en opgeslagen voor eigen administratie graag sturen aan
mail@heksenkruid.nl

