INSCHRIJFFORMULIER ADVANCED PROGRAM ADVISORY

COLLEGEJAAR 2022/2023

ESAA
Postbus 1738
3000 DR ROTTERDAM
Tel. (010) 4082873
esaa-advisory@ese.eur.nl

PERSONALIA

Man/Vrou

Achternaam (zoals vermeld in paspoort)
Voornamen
Roepnaam
Titulatuur
Gehuwde naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel
Geboortedatum
Geboorteplaats
E-mailadres*
Eventueel studentnummer EUR
(*) Vermeld hier het e-mailadres waarop u correspondentie over de opleiding wilt ontvangen.

BEDRIJFSGEGEVENS
Naam werkgever
Postadres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mailadres

FACTURATIEGEGEVENS
De factuur wordt voldaan door de student/werkgever.**
(**) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ten naamstelling
E-mailadres
Ter attentie van
Ordernummer

Z.O.Z.

Privacyverklaring
De persoonsgegevens die via dit inschrijfformulier verkregen zijn, worden gebruikt voor de opleiding van Erasmus School of
Accounting & Assurance ten behoeve van de deelnemersadministratie en -communicatie. Wij gaan vertrouwelijk met deze
persoonsgegevens om, met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Voor meer informatie verwijzen
wij u naar het privacy statement van de Erasmus Universiteit Rotterdam:
www.eur.nl/disclaimer/privacy-statement

Ik geef hierbij wel/geen** toestemming mijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres te verspreiden onder
cursisten en docenten van de opleiding Advanced Program Advisory.

Collegegeld
De kosten voor de gehele opleiding bedragen €11.500,- exclusief BTW.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor het verschuldigde collegegeld op grond van de door u verstrekte
gegevens. U wordt vriendelijk verzocht om het verschuldigde bedrag over te maken o.v.v. het factuurnummer naar
het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.
Hierbij meld ik me aan voor de opleiding Advanced Program Advisory voor collegejaar 2022/2023:
Volledige programma Advisory
Losse module(s), t.w. ___________________________________________________________
Door het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier verklaar ik mij akkoord met de betalingsvoorwaarden en de
algemene voorwaarden van de opleiding Advanced Program Advisory 2022/2023.
Voorts verklaar ik dat ik alles, wat mij gedurende de opleiding vertrouwelijk ter ore komt over andere organisaties,
als strikt geheim zal behandelen.

In te vullen door cursist
Plaats en datum
Handtekening

In te vullen door werkgever
Plaats en datum
Handtekening en naam van
de ondertekenaar
Bedrijfsnaam en stempel

Ten behoeve van de inschrijving verzoeken wij u het volgende mee te sturen:
-

1 pasfoto (eenmalig bij aanvang van de opleiding)
Bij iedere inschrijving een kopie geldig paspoort.

*Auteursrecht/Intellectueel eigendomsrecht
Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door ESAA verzorgde Opleiding en/of
hetCollegemateriaal wordt/blijft eigendom van ESAA en/of de docent(en) van de betreffende Opleiding. Zonder
voorafgaandeschriftelijke toestemming is het Deelnemer niet toegestaan om het Collegemateriaal anders dan voor eigen
gebruik te gebruiken,of om op enigerlei wijze het Collegemateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden
beschikbaar te stellen.
** Zie: www.esaa.nl/over-esaa/algemene-voorwaarden
Graag ingevuld formulier retour zenden naar: esaa-advisory@ese.eur.nl
t.a.v. Mw. Nita Ramsaransing

