
 

 

Ondergetekende wenst deel te nemen  aan de opleiding ERCA P.P.E. Inspector    

 

Bedrijfsnaam: ________________________________ Contactpersoon: dhr/mw ____________________________ 
 
Correspondentieadres:_____________________________________ Pc.:__________ Plaats:__________________ 
 
Factuuradres:____________________________________________ Pc.:__________ Plaats:__________________ 
 
Telefoonnr.:____________________ E-mail:_________________________________________________________ 
 
 

 

 
o Onze organisatie neemt deel met  ……….. personen á € 495,-* per persoon 

De totaalkosten van de deelnemers  bedragen € ………….  
 
Betaling 
Uw betaling dient uiterlijk voor aanvang van de cursus op onze rekening te zijn bijgeschreven. U ontvang hier een factuur voor. 
Inschrijftermijn  
Het inschrijf formulier dient voor 15 November 2021 in het bezit van de organisatie te zijn. Stuur het inschrijfformulier op naar Ropes Course 
Solutions, sales@ropescoursesolutions.com of p.degast@ropescoursesolutions.com   
 

• Exclusief BTW 

 

Gegevens Deelnemers  
 
Naam: Dhr/Mw. ______________________________________ Geboorte datum : _____________________________ 
 
Naam: Dhr/Mw. _____________________________________   Geboorte datum : _____________________________ 
 
Naam: Dhr/Mw. _____________________________________  Geboorte datum : _____________________________ 
 
Naam: Dhr/Mw. _____________________________________  Geboorte datum : _____________________________ 
 
Naam: Dhr/Mw. _____________________________________ Geboorte datum : _____________________________ 
 
 
 
Ik ben bevoegd mijn organisatie te vertegenwoordigen of ik laat een bevoegd persoon mede ondertekenen 
 
 
Datum: _________________________________________ Handtekening: _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op alle diensten van Ropes Course Solutions zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Bij het inschrijven voor de cursus gaat u akkoord met deze 
algemene voorwaarden. 
  

Ropes Course Solutions 

Bruksgatan 28c  

69572 Röfors  

T: +31 6 57 55 20 39 

E: sales@ropescoursesolutions.com 

I: www.ropescoursesolutions.com 

INSCHRIJFFORMULIER 

ERCA ROPES COURSE SAFETY MANAGER 

6 t/m 8 December 2021  

mailto:sales@ropescoursesolutions.com
mailto:p.degast@ropescoursesolutions.com


 

CURSUS VOORWAARDEN  
 
 
Gelieve onderstaande voorwaarden goed door te lezen en het ondertekende boekingsformulier per post of fax aan 
ons terug te sturen. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 
 

➢ Om ervoor te zorgen dat we over de juiste informatie voor uw cursus beschikken en om uw boeking te 
bevestigen, verzoeken wij u het bovenstaande boekingsformulier uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de 
cursus te ondertekenen en terug te sturen. Houd er rekening mee dat een bevestiging van uw boeking 
noodzakelijk is, aangezien we de cursusdatum op dit boekingsformulier niet kunnen garanderen. 
 

➢ Betaling  Na uw boeking ontvangt u een factuur die 5 dagen voor aanvang van de cursus door Ropes 
Course Solutions moet zijn ontvangen 
 

➢ Annulering van Boeking door Klant. Annulering dient schriftelijk te worden bevestigd. In het ongelukkige 
geval van annulering dient u dit uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus te doen. In het geval van een 
annulering met een opzegtermijn van minder dan 10 dagen en tot 5 dagen van tevoren, Bent u 50% van het 
cursusgeld verschuldigd . Bij annulering met een opzegtermijn van minder dan 5 dagen worden de volledige 
kosten van de boeking in rekening gebracht. 
 

➢ Annulering door Ropes Course Solutions. Alle cursussen worden geboekt op basis van wie het eerst komt, 
het eerst maalt. We hebben een minimum aantal van zes deelnemers nodig om een cursus te kunnen 
geven. In het onwaarschijnlijke geval dat een cursus wordt geannuleerd vanwege een gebrek aan 
deelnemers, wordt het volledige bedrag terugbetaald. 
 

➢ Deelnemers informatie. Formulieren voor persoonlijke informatie, toestemming en acceptatie en 
medische informatie worden vóór aanvang van het programma naar Ropes Course Solutions  voor 
boekingen gestuurd of op de eerste dag van de cursus overhandigt aan de cursusleider.  


