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Bedankt voor uw interesse in het Masterclass New Food Concepts Executive Program!
Om u in te schrijven voor het New Food Concepts programmavult u dit inschrijfformulier zo volledig mogelijk in.
Na ondertekening kunt u het volledige formulier met een kopie van een geldig paspoort opsturen naar:
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ConCeption BV – NFC Executive Program
Zuster Meyboomlaan 13
7334 DX Apeldoorn
U kunt uw volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier inclusief uw kopie van een geldig paspoort ook
inscannen en per e-mail versturen naar info@conception.nl.
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Na ontvangst van uw volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en kopie van geldig paspoort ontvangt u een
ontvangstbevestiging met gedetailleerde informatie en het definitieve programma. Tevens ontvangt u daarbij een factuur
voor de aanbetaling.

Persoonlijke gegevens
Titel: 				Voorletters: 			Roepnaam:				m/v
Achternaam:							Tussenvoegsel:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:							Mobiel:
Geboortedatum en –plaats:
Hoogst genoten opleiding:

Zakelijke gegevens
Bedrijf:							Functie:
Factuuradres:
Postcode en plaats:
Aantal jaren werkervaring: 					BTW-nummer:
Telefoon:							E-mailadres:

Motivatie
Omschrijf hier kort uw motivatie om deel te nemen aan het lesprogramma

ga verder op ommezijde

Ondertekening en akkoord
Door te ondertekenen bevestigt u uw inschrijving en geeft u aan akkoord te gaan met de
onderstaande voorwaarden.
Naam
Plaats
Datum

Handtekening

Voorwaarden
Betalen
Na ontvangst van uw volledig invulde en ondertekende inschrijfformulier ontvangt u een factuur met een aanbetaling van € 1.750,-. Dat
bedrag dient binnen twee weken bijgeschreven te worden op het op de factuur vermelde rekeningnummer.
Na ontvangst van uw betaling ontvangt u een separate factuur met het resterende bedrag. Dat bedrag dient uiterlijk één maand voor
vertrek bijgeschreven te zijn op het op de factuur vermelde rekeningnummer.
Reis- en verblijfkosten
In het opleidingsbedrag zijn de reis- en verblijfkosten tijdens het internationale deel van de reis inbegrepen. Daaronder vallen: vliegtickets, vervoer op locatie per bus en metro, hotelovernachtingen.
Bij het bedrag zijn ook twee diners en alle ontbijtmomenten inbegrepen. Lunchkosten, overige diner- en verblijfkosten zijn voor eigen
rekening, tenzij anders vermeld.
In verband met het boeken van de reis dient u met het inleveren van uw inschrijfformulier ook een kopie van een geldig paspoort in te
leveren. ConCeption zal deze kopieën na afloop van het internationale deel van het programma vernietigen.
Deelname aan het internationale deel van de reis geschiedt alleen wanneer het totale opleidingsbedrag is voldaan. ConCeption BV
behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren die hun betalingsverplichting niet tijdig hebben voldaan.
Paspoort & ESTA
Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een paspoort om te reizen naar de Verenigde Staten, welke na terugkomst in Nederland
nog minimaal 6 maanden geldig moet zijn.
Tevens dienen deelnemers ESTA-reistoestemming te hebben om de Verenigde Staten binnen te komen. Een ESTA-aanraag kunt u
doen via de volgende website:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
Annuleren
Mocht u na inschrijving toch niet in staat zijn deel te nemen aan de opleiding, dan kunt u uw inschrijving annuleren.
Het opleidingsgeld wordt dan teruggestort op uw bankrekening, met uitzondering van de aanbetaling van €1.750,- (in verband met het
reeds geboekte vliegtuig en hotel).
Als u korter dan een maand voor aanvang van het internationale programma annuleert, wordt 50% van het totale opleidingsgeld in
rekening gebracht. Indien u binnen twee weken voor aanvang van het internationale programma annuleert, wordt 100% van het opleidingsgeld in rekening gebracht.
Wilt u zich laten vervangen door een andere deelnemers, geef dan wijzigingen zo spoedig mogelijk aan ons door. De meerkosten voor
het wijzigen van vliegtickets en hotelovernachtingen zijn voor uw eigen rekening.
Verzekering
Deelnemers dienen zelf een adequate reisverzekering af te sluiten. Wij adviseren dit tijdig te regelen.
ConCeption BV sluit voor deelnemers geen reis-/zorg-/aansprakelijkheids- of annuleringsverzekering af, alle deelnemers zijn daar zelf
voor verantwoordelijk. ConCeption BV is tevens op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade aan en/of verlies van bagage,
reisdocumenten en financiële documenten.

