
INSCHRIJFFORMULIER TRAININGEN 2023

Alle velden zijn verplicht

Trainingen & data

TRAINING INVESTERING DATA & TIJD WELKE
Gespreksvaardigheden voor het 
activeren van motivatie tot 
verandering: bevorderen van 
zelfredzaamheid

€ 425 
(plus 21% BTW)

23 maart 2023
9.30 – 16.30

Beslissen over het toepassen van
dwangmaatregelen: ethische & 
juridische overwegingen

€ 425
 (plus 21% BTW)

8 juni 2023
9.30 – 16.30

Verwerking van persoons- 
gegevens door de overheid, 
private partijen, in de zorg en 
uzelf: mogelijkheden, 
beperkingen & risico’s

€ 295 
(plus 21% BTW)

22 juni 2023
13.00 – 17.15

V O O R W A A R D E N

Uw inschrijving is pas definitief als het Inschrijfformulier Trainingen door ADK Juridisch Advies & Mediation per e-mail is
bevestigd en de cursusgelden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum op de bankrekening van ADK Juridisch 
Advies & Mediation zijn bijgeschreven. 

Annulering van de training is uitsluitend per e-mail mogelijk.

U kunt tot 21 (eenentwintig) kalenderdagen voor aanvangsdatum van de training kosteloos annulering. Het reeds aan 
ADK Juridisch Advies & Mediation betaalde cursusgeld wordt binnen 7 (zeven) werkdagen teruggestort op uw 
bankrekening. Indien u een training binnen 21 (eenentwintig) kalenderdagen voor aanvangsdatum van de training 
annuleert, vindt geen teruggave van het betaalde cursusgeld incl. BTW plaats. U bent gerechtigd om een 
plaatsvervanger aan te wijzen om uw plaats in te nemen. In dit geval blijft u als de oorspronkelijke opdrachtgever het 
cursusgeld verschuldigd. U dient ADK Juridisch Advies & Mediation tijdig schriftelijk in te lichten omtrent het aanwijzen 
van een plaatsvervanger.

Bij iedere training geldt een maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst 
behandeld. Wie niet kan worden geplaatst, ontvangt daarvan per e-mail bericht. Indien het maximaal aantal 
deelnemers is bereikt of de aanmelding ADK Juridisch Advies & Mediation na sluitingsdatum heeft bereikt, bieden wij 
aan de potentiële deelnemer de gelegenheid om bij uitval van een cursist alsnog aan de cursus te kunnen deelnemen. 

ADK Juridisch Advies & Mediation is gerechtigd om de data, tijden en/of de locatie van de training te wijzigen. Hiervan 
wordt u uiterlijk 7 (zeven) kalenderdagen voor aanvang van de training in kennis gesteld. Indien de aangebrachte 
aanpassingen u niet passen, kan de training kosteloos worden geannuleerd. 

Indien blijkt dat voor een bepaalde training onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, is ADK Juridisch Advies & 
Mediation gerechtigd om de training te annuleren. Hieromtrent ontvangt u tijdig bericht. Het reeds aan ADK Juridisch 
Advies & Mediation betaalde cursusgeld wordt binnen 7 (zeven) werkdagen teruggestort op uw bankrekening. 

U dan wel uw plaatsvervanger ontvangt een certificaat van deelname. 

Voor de overige voorwaarden zie de Algemene Voorwaarden 
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JA NEE

JA NEE



INVULBAAR FORMULIER
Titel:

Voorletter(s)

Voornaam

Achternaam

(Mobiele) telefoonnummer

E-mail

Adres

Naam van bedrijf:

Straat+nummer:

Postcode:

Plaats:

Naam op certificaat van deelname  

Ik heb de Algemene Voorwaarden ontvangen en ga met de inhoud hiervan akkoord 
Klik a.u.b. op het blokje indien u akkoord gaat

Datum:  

Sla het ingevulde formulier a.u.b. op als een pdf bestand
(Kies Bestand  Opslaan als  kies pdf)

       zodat de door u ingevulde gegevens niet tijdens de verwerking hiervan door ons  per abuis 
                                                                      aangepast kunnen worden. 
                        Het ingevulde formulier kunt u mailen aan info@ADKJuridischAdvies.nl
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mijnheer mevrouw

mailto:info@ADKJuridischAdvies.nl
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