
Inschrijfformulier 

Organisatie: 

De heer/mevrouw  

Naam: 

Factuuradres en PO nummer/Kostenplaats: 

Postcode/Woonplaats: 

Telefoon: 06 

E-mail: 

Handtekening 

Ingevuld en ondertekend formulier sturen naar: 
Dhirata BV, Vredebest 16, 1191 PP Ouderkerk a/d Amstel 

Of e-mail naar info@dhirata.nl 
 

 Projectmanagement Theorie IPMA D  

8, 22 september, 6 en 20 oktober 2016       € 1.995 

 Projectmanagement Theorie IPMA C 

8, 22 September, 6, 20 oktober en 3 november 2016    € 2.395 

 Projectmanagement Theorie IPMA D  
27 oktober, 10, 24 november en 8 december      € 1.995  

 Projectmanagement Theorie IPMA C  
27 oktober, 10, 24 november, 8 en 15 december 2016    € 2.395 
 
Bedragen zijn exclusief 21% BTW en exclusief examenkosten. 
Arrangementskosten, studiemateriaal en toegang tot eSchool zijn inbegrepen.  
Locatie is het Van der Valk hotel in Breukelen. 
De trainingen gaan door bij minimaal 4 deelnemers. 

Dhirata 
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Inschrijven 

Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u binnen twee dagen een bevestiging per 
e-mail. Ongeveer een maand voor aanvang van de training ontvangt u de uitnodiging 
voor de training met daarin meer informatie en toegang tot de eOmgeving. 

eOmgeving 

U krijgt toegang tot onze eOmgeving vanaf ongeveer 1 maand voor aanvang van de 
training. De toegang eindigt drie maanden na de laatste trainingsdatum. 

Voor verlenging kunt u contact met ons opnemen. 

Studiemateriaal 

Op de eerste dag van de training ontvangt u het studiemateriaal, waaronder het 
theorieboek en de handout waarin alle presentaties van de training staan. 

Doorgaan van de training 

De training gaat door bij minimaal 5 inschrijvingen. Het maximum aantal is 12. 

Bij niet doorgaan krijgt u uiterlijk 1 maand voor aanvang bericht. 

Annulering 

Annuleren kunt u alleen schriftelijk of per e-mail doen. Wij brengen in dat geval de 
volgende kosten in rekening: 

 Tot 2 maanden voor aanvang van de training, geen kosten. 

 1 tot 2 maanden voor aanvang van de training, 50% van het tarief. 

 Vanaf 1 maand voor aanvang van de training, 100% van het tarief. 

U kunt eventueel wel een andere deelnemer uit uw organisatie in uw plaats deel 
laten nemen, in dat geval brengen wij € 75 administratiekosten in rekening. 

Tot 1 maand voor aanvang van de training kunt u tegen € 75 administratiekosten uw 
training doorschuiven naar een volgende startdatum. 

Tarief 

Het tarief is per deelnemer en is inclusief studieboeken, arrangement (zaalhuur, 
koffie/thee/frisdrank en lunch) en toegang tot de eOmgeving. 

Facturering 

Na inschrijven ontvangt u de factuur voor de training. Wij verzoeken u op het in-
schrijfformulier duidelijk het factuuradres en eventueel de afdeling, kostenplaats of 
PO nummer te vermelden. Dhirata hanteert een betalingstermijn van 1 kalender-
maand. 

BTW 

Al onze tarieven zijn belast met 21% BTW. 

 

 

 

Dhirata 

Vredebest 16 

1191 PP Ouderkerk a/d Amstel 

info@dhirata.nl 

020 4722460 
KvK-nr 34130558 

mailto:info@dhirata.nl

