Aanmeldingsformulier 2019

Information, Technology & Control – Masterclass en/of Verdiepingscursus(sen)
naam + voornamen (voluit)
roepnaam
geboortedatum
geboorteplaats

Ondergetekende,
Om

adres
postcode/woonplaats
telefoon privé

zakelijk

e-mail privé

zakelijk

Ov

postgraduate diploma(‘s)
naam bedrijf
functie
sinds

werk:

_______

schrijft zich in voor de Masterclass Information, Technology & Control en/of één of meerdere van de
verdiepingscursussen van het EMFC executive education programma per 2019. Ondergetekende verklaart kennis
genomen te hebben van de op aanmelding van toepassing zijnde algemene voorwaarden (zie achterzijde van dit
formulier). Het cursusgeld betreft het cursusgeld en is inclusief de kosten voor lesmateriaal, literatuur,
koffie/thee/lunch.
Keuze aankruizen Datum
Cursus
Bedrag

28 jun 2019
20 sep 2019
11 okt 2019
25 okt 2019
15 nov 2019
29 nov 2019
13 dec 2019
2019

Masterclass Information, Technology & Control 2019
Data governance en de rol van finance
Control unbiased (bahavioural risk management)
Interne controle met de nieuwe IT
Compliance vs control met data, een ethisch vraagstuk
Control van IT-costs
Change- en projectmanagement voor de finance
function
Alle sessies tegen voor een gereduceerd totaaltarief

€ 750,=
€ 250,=/€ 200,= *
€ 250,=/€ 200,= *
€ 250,=/€ 200,= *
€ 250,=/€ 200,= *
€ 250,=/€ 200,= *
€ 250,=/€ 200,= *
€ 1.500,=

* Gereduceerd tarief per cursus na eerder gevolgde masterclas IT&C
Ondergetekende gaat akkoord met de algemene bepalingen verbonden aan de uit inschrijving voortvloeiende
betalingsverplichtingen. De factuur voor het cursusgeld dient te worden verzonden aan hierboven genoemde

O
O

cursist
werkgever naar het op de achterzijde ingevulde volledige factuuradres*

Kopie paspoort bijvoegen s.v.p.
Datum
Handtekening cursist

Bij inschrijving voor het executive onderwijs aan de School of Business and Economics van de
Vrije Universiteit zijn onderstaande algemene bepalingen van toepassing:
1.

De hoogte van cursusgelden, examengelden e.d. wordt jaarlijks per opleiding
vastgesteld.

2.

Ongeacht of de factuur naar de werkgever gaat, de cursist blijft te allen tijde
verantwoordelijk voor de betaling van de onder 1. genoemde gelden.

3.

Eventuele afmelding dient altijd schriftelijk te geschieden.

4.

Annulering tot twee weken vóór aanvang van de cursus is kostenloos.

5.

Diploma’s en certificaten worden niet eerder verstrekt dan nadat aan alle
betalingsverplichtingen is voldaan.

Indien afgeweken wordt van de algemene betalingsvoorwaarden kunnen administratiekosten
in rekening gebracht worden.

FACTUURADRES (conform richtlijnen crediteurenadministratie bedrijf):
Bedrijfsnaam:

___________________________________________

Afdeling (indien van toepassing):

___________________________________________

T.a.v. (indien van toepassing):

___________________________________________

Kostenplaats (indien van toepassing): _________________________________________
Adres:

___________________________________________

Postcode en plaats:

___________________________________________

Formulier en bijlagen gescand Vrije Universiteit Amsterdam
retourneren aan:
Executive Master of Finance & Control Programme
controllers.sbe@vu.nl

