Erasmus School
of Accounting
& Assurance

www.esaa.nl

Inschrijfformulier postinitieel onderwijs

Opleiding Certified Public Controlling

Hierbij meld ik mij aan voor de opleiding Certified Public Controlling voor het collegejaar 2020 voor:
Eerste jaar

€ 11.000,-

Tweede jaar

€ 11.000,-

Verlengde inschrijving

€ 2.500,-

Kopjaar

€ 8.000,-

Persoonlijke gegevens
Achternaam (zoals in paspoort)
Roepnaam
Voorna(a)m(en)
Achternaam (indien gehuwd)

M

V

Titel

Adres
Postcode en woonplaats
E-mailadres*)
(Mobiele) telefoon
Geboortedatum
Geboorteplaats
Eventueel Studentnr. EUR
*)

Vermeld hier het e-mailadres waarop u mail van de opleiding wilt ontvangen.

Ik geef hierbij toestemming mijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres te verspreiden onder deelnemers van de opleiding.

Ja

Nee

Bedrijfsgegevens
Naam werkgever
Afdeling
Functie
Bezoekadres
Postcode en plaats
Correspondentieadres
Postcode en plaats
(Mobiele) telefoon
E-mailadres
Postadres

privé

zaak

ESAA is een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam
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Factuur
De uit deze aanmelding voortvloeiende betalingsverplichtingen zullen worden voldaan door:

Deelnemer
Werkgever
Factuuradres
Ter attentie van
Postcode en plaats
Ordernummer*)
*)

Nummer of code van de organisatie dat/die eventueel vermeld moet worden op de door ESAA te verzenden factuur.

Collegegeld
Voor het collegejaar 2020 bedraagt het collegegeld voor zowel het eerste als voor het tweede studiejaar € 11.000,- inclusief
collegemateriaal, verplichte literatuur*** alsmede de wekelijkse lunch, de referaatbegeleiding en het afnemen van het slotexamen. 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. Als u de opleiding niet binnen twee jaar afrondt, kunt u uw inschrijving verlengen. De
kosten hiervoor bedragen € 2.500,- per verlengjaar of een gedeelte daarvan. Hiermee heeft u recht op deelname aan colleges
en het afleggen van tentamens.
Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur voor het verschuldigde bedrag op grond van de door u verstrekte gegevens.
Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaar ik mij akkoord met de betalingsvoorwaarden en de algemene voorwaarden (zie: www.esaa.nl/over-esaa/algemene-voorwaarden) van de opleiding Certified Public Controlling. Voorts verklaar
ik dat ik alles wat mij gedurende de opleiding vertrouwelijk ter ore komt als strikt geheim zal behandelen.

In te vullen door de deelnemer:
Plaats
Datum
Handtekening
deelnemer

In te vullen door de werkgever (verplicht invullen indien de betaling aan ESAA door de werkgever geschiedt):
Plaats
Datum
Naam werkgever
Handtekening

Stempel

werkgever

werkgever
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Ten behoeve van uw inschrijving verzoeken wij u het volgende
mee te sturen:
• 1 pasfoto (eenmalig).
• Kopie van een geldig identiteitsbewijs
(bij iedere inschrijving).
• Kopie van uw diploma’s en cijferlijsten, op grond waarvan
u toelating tot de opleiding verzoekt (eenmalig) in hard
copy of via e-mail in jpeg formaat.

Annulering
Na definitieve toelating tot het programma is annulering
slechts mogelijk per aangetekende brief, uiterlijk één week
voor aanvang van de colleges. Telefonische annulering is
niet mogelijk. Bij annulering zijn uitsluitend de administratiekosten ter hoogte van € 250,- verschuldigd. Bij latere
annulering is het volledige collegegeld verschuldigd.
Privacyverklaring

Auteurs-/eigendomsrecht***)
Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht
dat verband houdt met een door EURAC BV verzorgde

De persoonsgegevens die via dit inschrijfformulier
verkregen zijn, worden gebruikt voor opleidingen van
Erasmus School of Accounting & Assurance ten behoeve

Opleiding en/of het Cursusmateriaal wordt/blijft eigendom

van de deelnemersadministratie en -communicatie. Wij

van EURAC BV en/of de docent(en) van de betreffende

gaan vertrouwelijk met deze persoonsgegevens om, met

Opleiding. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

inachtneming van de Wet Bescherming

is het de Deelnemer niet toegestaan om het Cursus-

Persoonsgegevens (WBP). Voor meer informatie verwijzen

materiaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of

wij u naar het privacy statement van de Erasmus

om op enigerlei wijze het Cursusmateriaal te verveelvoudigen

Universiteit Rotterdam: www.eur.nl/privacy-statement-

en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

erasmus-universiteit-rotterdam-eur

U kunt uw inschrijfformulier incl. de benodigde bijlagen
sturen aan:
Erasmus School Of Accounting & Assurance (ESAA)
t.a.v. Mw. IJ.F. Geerkens,
Van der Goot Building, kamer M5-19
Postbus 1738 - 3000 DR Rotterdam
of digitaal naar: esaa-cpc@ese.eur.nl
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