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V1.1 20201101
Inschrijfformulier

	Vul de onderstaande vakjes in.

Sla het formulier op in je computer.
Mail het ingevulde formulier naar: ecce@nemus.nl.

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

E-mail adres:

Aantal lessen (minimaal 5):



Alleen voor herinschrijvers:
Cursistennummer:

Alleen voor minderjarigen:
Naam en adres voogd:

Alleen voor zakelijke inschrijvers:
Bedrijfsnaam en BTW-ID:


Met het invullen en opsturen van dit formulier meld je jej aan voor deelname aan de cursus ECCE en ga je akkoord met de cursusvoorwaarden die hieronder staan toegelicht.

Cursusvoorwaarden
Inschrijven:
	Doe je door dit formulier volledig in te vullen en per e-mail in te sturen aan ecce@nemus.nl vanaf het mailadres dat je gaat gebruiken voor de cursus.
	Inschrijven gebeurt op volgorde van ontvangst van aanmelding, een wachtlijst kan ingevoerd worden.
	Deelname is pas definitief na betaling van de factuur die je na insturen van het inschrijfformulier krijgt.
	Persoonsgegevens die we vastleggen zijn nodig voor deelname en administratie, dat zijn naam, adres, woonplaats en e-mailadres. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij nodig voor administratie (btw vereist adresgegevens).

Meedoen:
	Maandelijks krijg je een les/aflevering van de cursus toegestuurd. De opdracht werk je zelf uit en stuur je ter review aan ecce@nemus.nl. 
	Je stuurt alleen je eigen fotowerk in.
	Per e-mail krijg je de terugkoppeling binnen een maand. Dat is één keer per aflevering.
	Reviews zijn persoonlijk en worden niet met derden gedeeld.

Ingezonden werk alleen met toestemming gepubliceerd op ecce.nemus.nl onder naamsvermelding.
Stoppen:
	Deelname stopt automatisch nadat het aantal lessen/afleveringen waarvoor je hebt ingeschreven, is verzonden.
	Eerder stoppen kan per e-mail aan ecce@nemus.nl. Restitutie van cursusgeld kan alleen voor de lessen die nog niet zijn verzonden. Je ontvangt dan een creditnota voor het aantal opgezegde lessen minus administratiekosten van €18. Het resterende bedrag wordt teruggestort.

Weer meedoen:
	Schrijf je opnieuw in? Vergeet dan niet je cursistennummer en je gaat verder waar je was gebleven.


