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Erkend beroepsonderwijs en vrij van BTW!

Inschrijfformulier
Dhr./Mevr. (voorletters cursist):

Bedrijfsnaam:

Achternaam:

Contactpersoon Dhr./Mevr.:

Adres:

Adres:

Postcode:

Postcode:

Woonplaats:

Plaats:

Geb. -datum:

Tel. werk:

-plaats:

E-mail:

Nationaliteit:
Moedertaal:

Doeltaal:

Uw functie:

Tel. -privé

-mobiel:

Totaal aantal kandidaten (i.v.m. korting):
Kopie ID bijvoegen

E-mail:

Attentie: Indien er (nog) geen intake plaatsgevonden heeft, gelieve onderstaande vragen volledig in te
vullen en/of te bellen voor een vrijblijvende en gratis intake met advies en niveaubepaling: Tel. 06 295 45 063

Opleidingsprofiel: (svp aankruisen wat van toepassing is)
1. Heeft u eerder les gehad in de doeltaal?

n ja

Zo ja, wanneer? Van:

n nee

tot:
Diploma behaald? n ja

Welk eindcijfer had u?

n nee

Algemene vooropleiding(en)?

n geen n regelmatig n weinig
Hoofdzakelijk nodig voor
n werk n vrije tijd
3. Heeft u ooit een les gevolgd in een andere taal? n ja
n nee
2. Heeft u praktische ervaring in de doeltaal?

Zo ja, in welke taal/talen?

		

4. Gewenste begindatum:

Voorkeur lesdagen/dagdelen:

Welke dagen/dagdelen kunt u GEEN les volgen?
5. Wanneer wilt u deze kennis in praktijk brengen?
Uw leerdoelen: n luisteren

n lezen

n spreken productie
Uw startniveau: (zie Europees Referentiekader) n beginner

n spreken interactie
n middenniveau

n schrijven
n gevorderd

Ik kies voor maatwerktrainingen:

INSCHRIJF - 01/08/21

voor de standaardtalen: Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans

n PRIVÉLES

n GROEPSLES

n GROEPSLES

n NT2

Geldig per persoon
2 personen €37,50 p.p.

Geldig voor minimaal
2 personen (p.p.)
1 persoon €247,50

Geldig voor minimaal
2 personen (p.p.)
1 persoon €495,-

Ned. als 2e taal
Individueel op maat!
Prijs vanaf

per les

vijf lessen

tien lessen

per les

€55

n 10 x 1 uur
n 10 x 1,5 uur
n 20 klokuren

€169

n 10 x 1 uur
n 10 x 1,5 uur
n 20 klokuren

€338

n 10 x 1 uur
n 10 x 1,5 uur
n 20 klokuren

* Prijzen zijn per klokuur en vrijgesteld van BTW - (beroepsonderwijs).

€55

n 10 x 1 uur
n 10 x 1,5 uur
n 20 klokuren
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Algemeen:

n Ik wil professioneel getest worden voor de juiste niveau indeling (uitslag gerelateerd aan Europees niveau). 		
Kosten e50,- per vaardigheid. Een test wordt verrekend bij inschrijving.
n Bij geen doorgang van de training (na evt. uitstel van 14 dagen) wil ik op de wachtlijst blijven staan

Overige opties:
n Workshop Zakelijk Telefoneren in het Frans, Duits, Engels, Spaans of Nederlands*
1 lesblok van 3 klokuren voor e295,- (Individueel) of e99,- (in een open groep) zie lesrooster.
*aangeven wat van toepassing is

n E-learning Online digitaal lespakket voor 1/2 jaar onbeperkt toegang - waar u internetverbinding heeft tot extra oefeningen, grammatica, uitspraak, vocabulaire ed. Ideaal ter ondersteuning van de contacturen met 		
uw docent, maar ook bruikbaar als zelfstudiemateriaal. Prijs e200,- .

Factuuradres:

n Privé

n Bedrijf

Bedrijfsnaam:
Naam contactpersoon:

Naam cursist:

Adres:
Postcode/Plaats:
Betalingscondities:

www.bogaerstalen.nl

n Eendaagse Masterclass voor de taal ........................... d.d. ..................... voor de prijs van e375,n Tweedaagse Masterclass voor de taal............................ d.d. ....................... voor de prijs van e950,- (excl. overnachting)

n Contante betaling of pinnen op het taleninstituut voor aanvang van de training (alleen tijdens kantooruren)
n Overmaking na ontvangst factuur binnen 14 dagen, doch uiterlijk voor aanvang van de training
n Overmaking na ontvangst factuur in 2 termijnen, met verhoging van e2,50 per termijn
De opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden
Inschrijfdatum:

Handtekening:

NB: Prijzen van de trainingen zijn voor de standaardtalen: Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans.
Overige talen: toeslag van 20%. Admininstratiekosten e25,- (oud-cursisten e15,-) , lesmateriaal (ca. e75,- / NT2 e125,-)

