Zijlstra PE programma
Ik meld mij aan voor het Zijlstra PE programma voor een vast bedrag van 1.795 euro per jaar, ingaande per 1
januari 2019. Mijn aanmelding geldt tot schriftelijke wederopzegging, ingaande per eerstvolgend
kalenderjaar.
Ik ben: O CPC O RC

O RA

O Anders, nl. ………………

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………..………m / v
Organisatie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Handtekening:

Datum, plaats:

…………………………………………….

…………………………………………….

Ik meld mij aan voor:

O

Actualiteitencollege, woensdag 30 januari 2019 (VU)

O

To change or not to change. Aan de slag met Verandermanagement, dinsdag 5 maart 2019 (VU)

O

ALUMNIMIDDAG, donderdag 14 maart 2019 (VU)

O

Re-inventing control, donderdag 11 april 2019 (VU)

O

Verantwoordingsdag in Den Haag, woensdag 15 mei 2019 (DEN HAAG) Beperkt aantal plaatsen!

O

Data-driven control: ontwikkelingen in digitalisering, woensdag 12 juni 2019 (VU)

O

Assessor bij afstudeerpresentaties Public Controllersopleiding, dinsdag 25 juni 2019 (VU)

O

Assessor bij afstudeerpresentaties Public Controllersopleiding, donderdag 27 juni 2019 (VU)

O

Seminar Rechtmatigheid in een nieuwe tijd, vrijdag 5 juli 2019 (VU)
Z.O.Z. Z.O.Z

U kunt het (ondertekende) formulier digitaal terugsturen naar hetZijlstraCenter@vu.nl of per post (geen postzegel nodig) naar:
Vrije Universiteit, SBE / Het Zijlstra Center, Antwoordnummer 2941, 1000 SN Amsterdam

VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS

Het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership
WWW.HETZIJLSTRACENTER.NL

BEZOEKADRES

POSTADRES

De Boelelaan 1105
Kamer 6A -59
1081 HV Amsterdam
T 020 – 598 9865

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
E hetzijlstracenter@vu.nl

Achternaam (meisjesnaam indien gehuwd)*
Tussenvoegsel
Voorletters *
Voornaam *
Roepnaam *
Titel(s)
Geslacht *
Geboorteplaats *
Geboortedatum *
Nationaliteit *
Straat / huisnummer *
Postcode *
Plaats *
Telefoon*
E-mailadres*
Indien de factuur naar uw werkgever wordt verzonden:
Naam werkgever
Factuuradres
Postcode factuuraders
Plaats factuuradres
Eventueel afdeling / t.a.v.
Eventueel digitaal factuuradres
Event. Referentienr. /kostenplaats/PO-nr./
routecode

VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS

Het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership
WWW.HETZIJLSTRACENTER.NL

BEZOEKADRES

POSTADRES

De Boelelaan 1105
Kamer 6A -59
1081 HV Amsterdam
T 020 – 598 9865

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
E hetzijlstracenter@vu.nl

Algemene Voorwaarden Zijlstra PE programma
1.

Inschrijving voor het Zijlstra PE-programma geschiedt op volgorde van binnenkomst van:
•
•

het ingevulde aanmeldingsformulier (te downloaden via www.hetzijlstracenter.nl)
aanmelding via hetzijlstracenter@vu.nl

2.

Inschrijving staat open voor eenieder in het bezit van de titel CPC / RA / RC. Het Zijlstra Center behoudt zich het recht voor een
aanmelding tot inschrijving (niet) te accepteren wanneer het programma voor de betreffende deelnemer als “(niet) geschikt” wordt
geacht.

3.

Na aanmelding wordt een bevestiging van de inschrijving gestuurd.

4.

Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren. Na opzegging gaat de beëindiging van de inschrijving per eerstvolgend kalenderjaar
in. Tussentijdse restitutie is niet mogelijk. De schriftelijke opzegging dient voor 31 december verstuurd te zijn aan
hetzijlstracenter@vu.nl of:
VU / Het Zijlstra Center
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

5.

Inschrijving voor de niet-verplichte variant van het Zijlstra PE programma stelt de deelnemer in staat 2 cursusdagen per kalenderjaar
te volgen (in totaal maximaal 16 PE-punten te behalen).

6.

Voor de aangeboden modules/cursus dient men zich vooraf aan te melden via hetzijlstracenter@vu.nl . Inschrijvingen worden op
volgorde van binnenkomst verwerkt. In verband met de zalencapaciteit houdt het Zijlstra Center zich het recht voor om een
inschrijvingsstop op een module te zetten.

7.

Na aanmelding voor een module wordt een bevestiging van de inschrijving gestuurd. Een week voor aanvang van de module volgt
een definitieve uitnodiging.

8.

Het Zijlstra Center is gerechtigd modules te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname,
beschikbaarheid van de docent(en) en cursusruimte. Hiervan wordt men voor aanvang van de module op de hoogte gesteld.

9.

Het is ook mogelijk om in te schrijven voor losse modules voor een bedrag van € 550,- per module. Ook hier geldt dat inschrijving op
volgorde van binnenkomst geschiedt. Indien men een inschrijving voor een module wil annuleren geldt de volgende regeling:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annulering dient altijd schritelijk of per mail te gebeuren
bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de module worden geen kosten
in rekening gebracht;
bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de module wordt 50% van de modulekosten
in rekening gebracht;
bij annulering binnen 7 dagen zijn wij genoodzaakt de volledige modulekosten in
rekening te brengen;
inschrijving is persoonsgebonden.
deelname aan een vervangende module op een latere datum is mogelijk, echter onder
Verrekening van de dan geldende modulekosten;

10. Het Zijlstra Center zorgt ervoor dat de modules tijdig bekend zijn bij de beroepsorganisaties EICPC, NBA en VRC. Deelnemers
dienen zelf zorg te dragen voor registratie van hun PE-punten.
11. Facturering vindt elk jaar aan het begin van het kalenderjaar plaats.
12. Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Alle kosten ontstaan door tekortkomingen
in de voldoening van de door de deelnemer verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de deelnemer.
13. Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Zijlstra Center cursusmateriaal op enigerlei wijze aan
derden af te staan of in gebruik te geven.

Amsterdam, 2018

VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS

Het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership
WWW.HETZIJLSTRACENTER.NL

BEZOEKADRES

POSTADRES

De Boelelaan 1105
Kamer 6A -59
1081 HV Amsterdam
T 020 – 598 9865

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
E hetzijlstracenter@vu.nl

