Inschrijfformulier
Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders

www.eur.nl/egi

Erasmus Governance Institute
Gegevens deelnemer (in blokletters invullen s.v.p.)
Titulatuur/voorletters
Voornamen voluit
Roepnaam
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Privé adres
Straat
Postcode/Plaats
E-mail
(Mobiele) telefoon
Toezichthoudende ervaring

Bestuurlijke ervaring
Executive ervaring

ja / nee
ja / nee
ja / nee

Reguliere Werkgever
Naam bedrijf
Functie
Postadres
Postcode/Plaats
Telefoon
Ordernummer
Postadres / Factuuradres
De post moet verzonden worden naar:
Het privéadres
De werkgever

De factuur moet verzonden worden naar:
Het privéadres
De werkgever

Opleiding
Hoogst voltooide opleiding
Hierbij schrijf ik mij in voor:
Programma 16&17 feb, 23&24 maart, 11&12 mei, 15&16 juni en 14&15 sept 2023
De kosten van een programma bedragen € 13.500, incl. boeken en overnachtingen, geen
BTW verschuldigd.
Ja, ik ga akkoord met het registreren van mijn persoonsgegevens in onze database. Uw
gegevens worden uitsluitend gebruikt t.b.v. de deelnemersadministratie en communicatie
Ten behoeve van toelating en inschrijving verzoeken wij u het volgende mee te sturen:
 CV
 1 Pasfoto
 Verkort CV (10 regels)
 Plan van aanpak (indien u nog geen toezichthoudende functie vervult)
ESAA is een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus University Rotterdam
Making minds matter

M/V

www.eur.nl/egi

Inschrijfformulier
Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders
Geheimhoudingsverklaring voor Commissarissen en Toezichthouders
Een van de succesfactoren van het Erasmus Govenance Institute Programma voor
Commissarissen en Toezichthouders is het delen van ervaringen, zowel tussen docenten en
deelnemers als tussen deelnemers onderling. Die ervaringen betreffen in vele gevallen zaken die
naar hun aard vertrouwelijk zijn. Een ieder die bij het programma is betrokken, moet er op
kunnen vertrouwen dat de door hem/haar tijdens het programma verstrekte informatie niet
wordt verspreid buiten de kring van bij het programma betrokkenen. Uit het oogpunt van
zorgvuldigheid verklaart u bij ondertekening van het inschrijfformulier uw
geheimhoudingsplicht. Het Govenance Institute Programma voor Commissarissen en
Toezichthouders van ESAA – Erasmus School of Accounting and Assurance kan niet
aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van ongepast gebruik van tijdens het
programma verstrekte informatie noch voor enige schade die daaruit mogelijk zou kunnen
voortvloeien.
Auteurs- / eigendomsrecht
Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door
EURAC bv verzorgde Opleidingen/of het Cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van EURAC bv
en/of de docent(en) van de betreffende Opleiding. Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming is het Deelnemer niet toegestaan om het Cursusmateriaal anders dan voor eigen
gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het Cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te
verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.
Integriteit, fraude en ongewenst gedrag
Het ESAA-beleid over integriteit, fraude en ongewenst gedrag kunt u vinden op
https://www.eur.nl/esaa/over-esaa/integriteit-fraude-en-plagiaat. Medewerkers, docenten en
deelnemers dienen zich aan deze gedragslijnen te houden.
Algemene voorwaarden
Op deze inschrijving zijn de algemene voorwaarden van EURAC B.V. van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen via: https://www.eur.nl/
esaa/over-esaa/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-onderwijs.
Handtekening
Handtekening deelnemer

Handtekening werkgever (indien deze de opleiding vergoedt)

U kunt uw inschrijving richten aan:
Erasmus Universiteit Rotterdam
Erasmus Governance Institute
M5-08
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
E-mail: egi.com@ese.eur.nl

ESAA is een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam
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