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Fax dit inschrijfformulier naar 024-3220009

Deelnemer

Cursus

Achternaam

Voorletter(s)

Cursus 1

Versie & PC/Mac

Functie

Afdeling

Cursusdata 1

Telefoon privé (alleen voor noodgevallen1)

Cursus 2

Versie & PC/Mac

Telefoon zaak

Cursusdata 2

E-mail

Cursus 3

Versie & PC/Mac

Cursusdata 3

Opdrachtgever

Welk blad wilt u lezen?

Bedrijf/organisatie

Afdeling

Magazine (zie ommezijde voor een compleet overzicht)

Contactpersoon

Telefoon

Naam

Postadres

Adres

Postcode en plaats

Postcode & woonplaats

Factuuradres

Afdeling

Postcode en plaats

Telefoon

Telefoon

Uw referentie
Handtekening en firmastempel opdrachtgever

Welk blad wilt u lezen?
Tijdelijk een gratis abonnement bij iedere* cursus van Emday!

Door inschrijving geeft u te kennen de Emday Cursusvoorwaarden te accepteren. U vindt de cursusvoorwaarden elders in deze cursusagenda of op de website www.emday.nl.
Alle bedragen zijn exclusief 19% BTW. *)Aanbieding niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, met uitzondering van de Gouden Driehoek-aanbieding waarbij één abonnement
wordt verstrekt. Aanbieding alleen geldig voor verzendadressen in Nederland. 1)
Wij vragen uw telefoonnummer voor het geval een cursus op het laatste moment moet worden afgezegd. Uw privé-telefoonnummer wordt niet geregistreerd.
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Welk blad
wilt u lezen?
Psychologie Mag.
12 maanden / 11 nrs

National Geographic
12 maanden / 12 nrs

Quest
12 maanden / 12 nrs

Opzij
12 maanden / 11 nrs

Vrij Nederland
6 maanden / 26 nrs

HP/De Tijd
6 maanden / 25 nrs

Tijdelijk een gratis
abonnement bij iedere
cursus van Emday!
(Aanbieding niet geldig in combinatie met andere
aanbiedingen, met uitzondering van de Gouden Driehoekaanbieding waarbij één abonnement wordt verstrekt. Aanbieding alleen geldig voor verzendadressen in Nederland.)

Villa d’Arte
12 maanden / 6 nrs

Reizen
12 maanden / 10 nrs

Buitenleven
12 maanden / 6 nrs

Avant Garde
12 maanden / 12 nrs

esta
Glamour
6 maanden / 13 nrs 12 maanden / 12 nrs

Welk blad wilt u lezen?
Tijdelijk krijgt u bij inschrijving op
een enkele cursus of als u gebruik
maakt van de Gouden Driehoekaanbieding gratis een abonnement
op een magzine.
U kunt kiezen uit een groot aantal
aantrekkelijke titels, waaronder
National Geographic, Quest, Opzij,
Vrij Nederland, HP/De Tijd en nog
veel meer.

La Cucina Italiana
12 maanden / 6 nrs

Atelier
12 maanden / 6 nrs

Focus
12 maanden / 11 nrs

PCM
6 maanden / 6 nrs

Jazz (incl. CD)
12 maanden / 6 nrs

OOR
6 maanden / 6 nrs

Emday Cursusvoorwaarden
Aanmelding Aanmelding vindt plaats door middel van het
inschrijfformulier of een kopie ervan. Na ontvangst van het inschrijfformulier sturen wij u een bevestiging, een routebeschrijving en de
factuur. Indien de cursus van uw keuze is volgeboekt of indien een
cursus geen doorgang vindt wegens te weinig inschrijvingen, zal in
gezamenlijk overleg een nieuwe datum worden gekozen.

•
•

Aanbiedingen en kortingen Aanbiedingen en/of kortingen zijn
niet te gebruiken in combinatie met andere aanbiedingen en/of
kortingen.

•

Facturering De factuur over het cursusbedrag dient voor aanvang
van de cursus voldaan te zijn. Bij niet tijdig betalen kan Emday de
toegang tot de cursus weigeren. Alle kosten ontstaan door wanbetaling, zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer.

•

Annuleringen Voor annulering gelden de volgende regels...
•
•

Tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos
worden geannuleerd.
Bij annulering in de periode tussen drie weken en één week voor

•

aanvang van de cursus wordt vijftig procent van het cursusgeld in
rekening gebracht.
Bij annulering binnen een week voor aanvang van de cursus wordt
het gehele cursusgeld in rekening gebracht.
Emday biedt in dat geval éénmaal de mogelijkheid om opnieuw in
te schrijven voor dezelfde cursus op een andere datum tegen een
gereduceerd tarief van vijftig procent.
Bij niet verschijnen van de cursist is het gehele cursusgeld verschuldigd.
Indien een deelnemer verhinderd is, kan een andere medewerker
van hetzelfde bedrijf of instelling zijn/haar plaats innemen.
Het annuleren van de cursus dient schriftelijk plaats te vinden.

Vereiste voorkennis Bij alle cursussen wordt verondersteld dat de
cursist bekend is met de bediening van de computer en het besturingssysteem.
Rechten cursusmateriaal Emday investeert veel in goed cursusmateriaal en behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het
cursusmateriaal. De opdrachtgever/deelnemer is niet gerechtigd
materiaal waarop auteursrechten of andere rechten berusten op eni-

gerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
Aanvullende voorwaarden bij bundelkortingen Indien een
cursist tegelijk wordt ingeschreven op meerdere cursussen kan een
bundelkorting worden verstrekt. In dat geval gelden de volgende
aanvullende voorwaarden:
•

•

•
•

Indien een cursist tegelijk wordt ingeschreven op drie cursussen (‘Gouden Driehoek‘), hoeft de laagstgeprijsde cursus niet te
worden betaald.
Indien een cursist tegelijk wordt ingeschreven op twee cursussen,
wordt op de laagstgeprijsde cursus een korting verstrekt van 30
procent.
Met bundelkorting verkochte cursussen worden wat betreft facturering en annuleringen als één cursus beschouwd.
Met bundelkorting verkochte cursussen dienen door één persoon
te worden gevolgd, vervanging door een ander is bij deze aanbieding niet mogelijk.

Acceptatie Door inschrijving geeft de opdrachtgever/deelnemer
te kennen deze voorwaarden te accepteren.

