Aanmeldingsformulier
CMA Program 2019 - 2020

Ondergetekende: naam (achternaam)
roepnaam

voornamen (volledig)
man/vrouw

adres
postcode

woonplaats

telefoon

privé mailadres

mobiele telefoon
geboortedatum

geboorteland/-plaats

vooropleidingen en instantie

Werkzaam bij:

naam organisatie
Adres
Postcode

vestigingsplaats

Telefoon

zakelijk mailadres

Functie

Inschrijving:

Student wenst zich in te schrijven voor:
 Cursus Certified Management Accountant (CMA) aangeboden door Staan Academy
Indien u zich voor de eerste maal inschrijft, dan dient u dit formulier op te sturen met:
- een kopie van een geldig(e) paspoort of identiteitskaart.
- een kopie van diploma en cijferlijst.
- meest recente CV.

Vervolg aanmeldingsformulier 2019 - 2020
Certified Management Accountant
Facturering:





*Akkoordverklaring
werkgever:

De factuur dient te worden verzonden aan:
 student;
Student verklaart hiermee de verschuldigde bedragen te voldoen conform de
onderstaande betalingsvoorwaarden van de opleiding Certified Management
Accountant van de Staan Academy.
 werkgever*.
Indien de student de factuur door de werkgever wenst te laten betalen, dan dient
onderstaande akkoordverklaring namens de werkgever te zijn ingevuld en
ondertekend.
Ondergetekende verklaart hiermee namens de op dit aanmeldingsformulier vermelde
werkgever de verschuldigde bedragen te voldoen conform de betalingsvoorwaarden
van de Staan Academy (onderdeel van Staan Finance & Consultancy BV).
naam
functie
datum

plaats

Factuurgegevens

werkgever

werkgever:

t.a.v. factuuradres

postcode

plaats

kostenplaats en/of ordernummer

Betalingsvoorwaarden:

handtekening

(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Betalingsverplichting








Ondertekening datum
student:

Retourneren aan:
Staan Academy
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam

Door inschrijving verbindt men zich tot betaling van het verschuldigde cursusgeld van
€3,250,-(excl. 21% BTW).
Bij inschrijving wordt €500,- (excl. 21% BTW) in rekening gebracht (voor het restant wordt
een separate nota gestuurd)
Het volledig verschuldigde cursusgeld dient betaald te zijn voor aanvang van de cursus.
De cursus gaat alleen van start bij voldoende (10) inschrijvingen.
Het cursusgeld is exclusief studieboeken en examengeld / lidmaatschap IMA.
Bij annuleren wordt €500,- (excl. 21% BTW) aan annuleringskosten in rekening gebracht.
Annuleren kan alleen voor aanvang cursus.

plaats

of per mail naar:
cma@staan.nl

handtekening

