Abonnementswijziging Accountants - Vaktechnische bijeenkomsten
Ondergetekende verklaart onderstaand gewijzigd abonnement aan te gaan en krijgt daarmee voor een jaar toegang tot 4
vaktechnische bijeenkomsten. Met het abonnement heeft ondergetekende het recht om met het cursusaanbod maximaal
24 PE-uren per abonnementsjaar te behalen. Indien gekozen wordt voor het combi-abonnement kan ondergetekende
ook onbeperkt online cursussen volgen. De prijs van het nieuw gekozen abonnement zal worden verrekend met het al
betaalde abonnement. Er zal hierbij gekeken worden naar looptijd en gebruik van het abonnement. Bij afloop van het
abonnementsjaar komen niet gebruikte punten van de vaktechnische bijeenkomsten te vervallen. Het abonnement wordt
afgesloten voor de periode van een jaar en wordt daarna steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar, tenzij
het abonnement een maand voor het einde van de dan lopende abonnementsperiode schriftelijk is opgezegd.

Abonnement
Heeft nu:

q Basis

q Plus

q Extra

Gaat naar:

*prijs 2017 (inclusief 20% korting), per cursist per jaar en exclusief btw

q Vaktechnische bijeenkomsten € 1.036,-*
q Vaktechnische bijeenkomsten combi-abonnement € 1.196,-*

Persoonsgegevens cursist
Naam						Geslacht

M
Meisjesnaam

Voorletters		

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)

V
E-mailadres

RA

AA

Onderstaande dient alleen ingevuld te worden indien de gegevens gewijzigd zijn.
Werkadres/locatie

Privé-adres
Straat		

				

Postcode 		

Nummer

Woonplaats

Telefoonnummer 		

Kantoornaam

Straat		

Mobiel

Postcode 		

				

Nummer

Plaats

Telefoonnummer

q Privé-adres q Werkadres q Anders, namelijk:

Factuurgegevens

Factuur sturen naar:

IBAN

Bedrijfsnaam 		

T.n.v.

Straat		

E-mailadres voor factuur

Postcode 		

Telefoonnummer

				

Nummer

Plaats

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan E-WISE Nederland bv om van zijn/haar bovengenoemde bankrekening
bedragen af te schrijven wegens levering van vermeld abonnement. Het is ondergetekende bekend dat hij/zij een verzoek tot terugboeking
van uit hoofde van de machtiging afgeschreven bedragen kan doen aan zijn/haar bankrekening tot 56 kalenderdagen na datum van de
afschrijving. De machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken door schriftelijke melding aan E-WISE Nederland bv. De incasso door E-WISE
Nederland bv vindt plaats 14 dagen na verzenden van de factuur aan de deelnemer. Op alle offertes, diensten en leveringen van E-WISE
Nederland bv zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals gepubliceerd op www.e-wise.nl/algemene_voorwaarden.
Handtekening				

Datum

q
E-WISE Nederland bv
BIC: RABONL2U

Janssoniuslaan 40

3528 AJ

IBAN: NL79 RABO 0302 7197 25

Utrecht

Akkoord met de voorwaarden

tel: 030 - 26 44 100

btw-nummer: NL 8150.42.644.B.01

PE-Academy
Antwoordnummer 56511
3506 WB Utrecht

fax: 030 - 26 44 199

email: info@pe-academy.nl

handelsregister: 30203587

www.pe-academy.nl

