
Persoonlijke gegevens
Achternaam  _________________________________________________________________Titel 
Roepnaam  _______________________________________________________________________________________
Voorn(a)m(en)  _______________________________________________________________________________________
Adres  _______________________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats  _______________________________________________________________________________________
E-mailadres*)  _______________________________________________________________________________________
Telefoonnummer  _______________________________________________________________________________________
Geboortedatum  _______________________________________________________________________________________
Geboorteplaats  _______________________________________________________________________________________

*) Vermeld hier het e-mailadres waarop u e-mail in verband met de opleiding wilt ontvangen

Ik geef hierbij toestemming mijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres te verspreiden onder deelnemers aan het Executive Program 

‘HR Analytics’.                                 JA    NEE

Bedrijfsgegevens
Naam werkgever  _______________________________________________________________________________________
Functie  _______________________________________________________________________________________
Correspondentieadres  _______________________________________________________________________________________
Postcode en plaats  _______________________________________________________________________________________
Bezoekadres  _______________________________________________________________________________________
Postcode en plaats  _______________________________________________________________________________________
Telefoonnummer  _______________________________________________________________________________________
E-mailadres  _______________________________________________________________________________________

Factuur
De uit deze aanmelding voortvloeiende betalingsverplichting wordt voldaan door:
(Zie achterzijde van dit formulier voor de voorwaarden.)

 Deelnemer  _______________________________________________________________________________________
 Werkgever  _______________________________________________________________________________________

Factuuradres  _______________________________________________________________________________________
Ter attentie van  _______________________________________________________________________________________
Postcode en plaats  _______________________________________________________________________________________
Ordernummer**)  _______________________________________________________________________________________

**) Nummer of code van de organisatie dat eventueel vermeld moet worden op de door Erasmus Q-Intelligence te verzenden factuur.

Hierbij schrijf ik mij in voor de opleiding:

HR Analytics - start op 6 april 2021 e 3.420,-*

*Earlybird tarief geldig t/m 15 februari 2021. Hierna bedragen de deelnamekosten € 3.600,-
Dit bedrag is vrijgesteld van btw en inclusief literatuur, koffie/thee, diner en parkeerkaarten.

www.eur.nl/eqi

Inschrijfformulier 
Executive Program
HR Analytics

Erasmus 
Q-Intelligence

M V



Erasmus 
Q-Intelligence

In te vullen door deelnemer:
Plaats  _______________________________________________________________________________________
Datum  _______________________________________________________________________________________
Handtekening deelnemer

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

Ten behoeve van uw inschrijving verzoeken wij u het volgende (digitaal) mee te sturen:
• Curriculum Vitae.
• 1 Profielfoto.
• Kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) dat geldig is bij aanvang van het collegejaar.

Inschrijfformulier 
Executive Program
HR Analytics

Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de betalingsvoorwaarden en de Algemene 
Voorwaarden Onderwijs van de opleiding. Voorts verklaart u  hiermee dat alles, wat u gedurende de opleiding in 
vertrouwen wordt verteld, als strikt geheim wordt behandeld.

Voor een inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen vanaf de inschrijvingsdatum. Deze termijn geldt alleen voor 
aanmeldingen van privépersonen. Na deze termijn gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden.

Annulering
Na definitieve toelating tot de opleiding is annulering slechts mogelijk per e-mail aan opleiding-eqi@ese.eur.nl.
De kosten van annulering zijn als volgt: 
Annulering tot 2 weken vóór de start van de opleiding: kosteloos; tot 1 week vóór de start: 20 % van het collegegeld; 
vanaf 1 week vóór de start: 50 % van het collegegeld; na de start: 100 % van het collegegeld.

Auteurs-/eigendomsrecht
Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door Erasmus Quantitative 
Intelligence BV verzorgde opleiding en/of het cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van Erasmus Quantitative 
Intelligence BV en/of de docent(en) van de betreffende opleiding. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is 
het de deelnemer niet toegestaan om het cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op 
enigerlei wijze het cursus-materiaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

Privacy Verklaring
Persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor opleidingen van Erasmus Q-Intelligence 
ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens 
om, met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
onze website: www.eur.nl/eqi/privacy-statement-erasmus-universiteit-rotterdam-eur

U kunt uw inschrijfformulier incl. de benodigde bijlagen mailen naar:
opleiding-eqi@ese.eur.nl 

www.eur.nl/eqi
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