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AANMELDINGSFORMULIER 2018-2019 

Contactlensspecialist 

Aanmelding 
Ondergetekende accepteert de Algemene Voorwaarden voor Open inschrijving van de cursussen en 
trainingen, zoals vermeld op de achterzijde van dit formulier, en meldt zich aan voor de cursus 
Contactlensspecialist (2 jaar). 

Locatie: Bredeweg 235, Roermond 

Persoonlijke gegevens 

Achternaam ______________________ Voorvoegsel(s) ________________________ 

Voornamen voluit  ____________________________________________________________ 

Roepnaam ____________________________________________________☐ m  ☐ v 

Geboortedatum   |__|__|-|__|__|- 19|__|__|  Geboorteplaats__________________________ 

BSN |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adres  ____________________________________________________________ 

Postcode + woonplaats |__|__|__|__| |__|__| ____________________________________________ 

Telefoonnummer  ____________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________ 

Vooropleiding ____________________________________________________________ 

Datum |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|  Handtekening 

   __________________________

Geattendeerd op deze cursus via: Internet/brochure/mond-tot-mondreclame/______________* 
Indien de werkgever de cursuskosten voor zijn rekening neemt,  
dienen onderstaande gegevens door de werkgever te worden ingevuld. 

Naam bedrijf ____________________________________________________________ 

Postadres ____________________________________________________________ 

Postcode + woonplaats ____________________________________________________________ 

Contactpersoon  ____________________________________________________________ 

Functie  ____________________________________________________________ 

Telefoonnummer  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Datum  |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|        Handtekening en stempel bedrijf 

   __________________________

Kosten 
De cursuskosten voor 2018-2019 zijn € 2.895,-. Er kan om een aanbetaling van de opleidingskosten worden 
gevraagd. Het examengeld wordt apart in rekening gebracht door Soesv. Dit is voor theorie: €175,- per 
exameneenheid en praktijk: €265,- per exameneenheid. Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW en onder 
voorbehoud van prijswijzigingen.

Verzenden 
Verzend dit aanmeldingsformulier samen met een kopie van je Opticien-diploma* én van de voor-en 
achterkant van je ID/paspoort  in een ongefrankeerde envelop naar:  
Gilde Opleidingen, t.a.v. Liesbeth Derks, antwoordnummer 10040, 6040 XS  ROERMOND  

*) NIET van toepassing als je bij Gilde Opleidingen de Opticien opleiding hebt afgerond.  



AANMELDINGEN  
Degenen die zich voor een cursus of examen willen inschrijven, dienen gebruik te maken van dit inschrijfformulier. 
Inschrijfformulieren dienen volledig ingevuld en ondertekend te zijn. De opleider behoudt zich het recht voor om na overleg met 
betrokkenen aanmeldingen niet te aanvaarden indien de kennis en/of ervaring onvoldoende zijn of wanneer de cursus of het 
examen is volgeboekt. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt nader bericht toegezonden. 

BETALING 
Na ontvangst van het inschrijfformulier en de aanbetaling is de aanmelding definitief. De cursus- of examengelden dienen voor 
aanvang van de cursus of examen te zijn voldaan en door de opleider te zijn ontvangen, tenzij anders vermeld in de brochure of 
folder van een specifieke cursus. Termijnbetalingen zijn uitsluitend mogelijk via automatische incasso. Bij niet tijdige betaling of 
wanneer de voor inschrijving vereiste documenten geheel of gedeeltelijk ontbreken is de inschrijver in verzuim. Zonder dat 
daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist kan de cursist de toegang tot de cursus en/of het examen worden geweigerd, 
waarbij de betalingsverplichting van de cursist onverkort blijft bestaan, eventueel te vermeerderen met kosten en renten. Indien 
tijdige betaling en/of aanlevering van vereiste documenten uitblijft, zal vanaf de schriftelijke herinnering extra kosten berekend 
worden. Per te laat betaalde vordering of het niet aanleveren van vereiste documenten bedragen de kosten € 25,-. Indien 
betaling na herhaaldelijk verzoek uitblijft, kan de opleider de vordering uit handen geven ter incasso. De (meer) kosten van het 
(buiten)gerechtelijk traject evenals het aan de opleider verschuldigde bedrag zullen in dat geval volledig voor rekening van de 
cursist zijn. 
De cursist heeft na deelname recht op een certificaat, bewijs van deelname of een ander betreffend document, nadat door de 
cursist alle betalingen aan de opleider zijn voldaan, waaronder ook en in ieder geval te verstaan cursusgelden en eventuele 
bijkomende kosten. 

ANNULERING: 
Een bericht van annulering dient aangetekend te worden gezonden aan de opleider van uw keuze. Men is gerechtigd een 
plaatsvervanger voor deelname aan de cursus aan te wijzen mits deze voldoet aan de  gestelde toelatingseisen. 
Voor een activiteit met een duur korter dan 6 maanden geldt: 
▪ Bij annulering tot uiterlijk 1 maand voor de geplande startdatum van de activiteit is de cursist geen kosten verschuldigd. 
▪ Bij annulering binnen 1 maand voor de geplande startdatum is de cursist 50% van de cursuskosten verschuldigd. 
▪ Bij annulering op of na de geplande stardatum is de cursist 100% van de cursuskosten verschuldigd. 

Voor cursussen met een duur langer dan 6 maanden geldt: 
▪ Bij annulering tot uiterlijk 3 maanden voor de geplande startdatum van de cursus is de cursist geen kosten verschuldigd. 
▪ Bij annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor de geplande startdatum is de cursist 25% van de cursuskosten 

verschuldigd. 
▪ Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang is de cursist 50% van de cursuskosten verschuldigd. 
▪ Bij annulering of opzegging na de geplande startdatum is de cursist 100% van de cursuskosten verschuldigd. 




