
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Training 

Ik schrijf mij in voor de training : …….……………….….............……………………………………… 

Met als voorkeursplaats: ................................................................................................................. 

voor de trainingsdata:  …...……………………………………………………………………………….. 

Ik ben  [    ] mobiel met auto    [    ] afhankelijk van openbaar vervoer 

 

Gegevens deelnemer 

 

Naam en voorletters: …………………………..……………………….… geslacht  [  ] man  [  ] vrouw 

Voornaam: .…………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon: ………….………………….……………. Telefoon mobiel: ……………..…………………...  

Geboortedatum: ……………………………….. Functie: ………………………………………………..  

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………. 

Woonplaats (i.v.m. inschatting reisafstand): ……………………………………………………………. 

Opleidingsniveau  [   ] MBO   [   ] HBO   [   ] WO    [   ] anders, nl …………..................................... 

 

Handtekening: ……………………………………………… 

Plaats: ………………………………….. Datum: …………………………………… 

 

Hoe ben je met ons in contact gekomen?      

 [   ] Internet   [   ] Collega   [   ] Werkgever   [   ] anders, nl. …………………………………………… 

 

Reden / motivatie voor de training (ter voorbereiding voor de trainer): 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………............................................................................................................

…………………………………............................................................................................................ 

Factuuradres organisatie (in te vullen door uw werkgever indien van toepassing)  

Naam organisatie : …………………………………….……….……………….……………………  

Afdeling : …..…….…………………………………………….…………….……………………….. 

T.a.v. (voorletters + achternaam) : [   ] dhr.   [   ]  mw. ………………..…….…………………… 

Postadres : …………………………………………………………….…….……………………….. 

Postcode en plaats :  …………………………………………….……………….…………………. 

Leidinggevende (voorletters + achternaam) :  [   ] dhr.   [   ]  mw. ……………………………… 

Inkoopnummer (indien van toepassing) …………………………………………………………… 

 

Handtekening*: ………………………………………………………………………………………  

Plaats : …………………………………………………….. Datum : ……………….…………...… 

* Namens bovengenoemde organisatie verklaart ondergetekende de betalingsverplichting over 
te nemen van de deelnemer in overeenstemming met de leveringsvoorwaarden van Training4U 

 

Evaluatierapport 

Wil je een uitgebreid evaluatierapport met persoonlijke leerpunten en een advies van de trainer 

ontvangen na de training? (ca. 35 pagina’s, meerprijs € 249,00 per drie dagen).                                                                                                                                              

[   ] Ja     [   ] Nee 

 

Intakegesprek 

Wil je een kosteloos telefonisch intakegesprek met je trainer?                   [   ] Ja     [   ] Nee 

Lunch op de trainingslocatie 

Graag rekening houden met dieet te weten: …………………………………………..  [   ]  nvt  

 

Betaling 

Wie draagt de kosten van de training?   

 [   ] deelnemer   [   ] de werkgever   [   ] anders, nl : .……………………………………………. 

 

[    ] Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden die downloadbaar zijn op:  

       https://www.training4u.nl/algemenevoorwaarden.pdf  

Voor ons privacybeleid zie de linkerkolom en op onze website: https://www.training4u.nl/privacy 

Inschrijfformulier 
 
Inschrijven 

Wij willen je verzoeken dit formulier te mailen naar 

support@training4u.nl. Je ontvangt dan binnen drie 

werkdagen een bevestiging van inschrijving per e-

mail. 

Data en plaats 

Voor een actueel overzicht van alle data en de plaats 

verwijzen we graag naar onze website 

https://www.training4u.nl 

Loyaliteitsprogramma 

Wist je al dat wij een loyaliteitsprogramma hebben? 

Hiermee wordt het per inschrijving goedkoper om je 

medewerkers voor een training in te schrijven. Het 

werkt eenvoudig en het verplicht je tot niets. Lees 

hier alles over in deze brochure of op onze website 

onder link www.training4u.nl/loyalty 

Evaluatierapport 

Weet je nog niet wat een evaluatierapport is dan 

kun je hier alles over lezen op onze website of in 

deze brochure. 

Inkoopnummer 

Is dit voor het eerst dat je je inschrijft voor een 

training en krijg je het vergoed door je werkgever, 

vraag dan even na of er een inkoopnummer voor 

jullie organisatie aangemaakt moet worden. Indien 

dit het geval is, zou je deze dan willen vermelden in 

de bijbehorende ruimte, dan kunnen wij deze op de 

factuur zetten. 

Exclusiviteit 

Een training is ook exclusief te claimen, lees  verder 

op https://www.training4u.nl/overons 

Privacy 

Met het insturen van dit inschrijfformulier geef je 

toestemming dat wij deze gegevens: 

▪ opslaan ten behoeve van de uitvoering van de 

training en de noodzakelijke communicatie 

hieromheen 

▪ opslaan ten behoeve van het factureren en innen 

van trainingsgelden 

▪ verwerken om de leerwensen inzichtelijk te 

krijgen en de training naar behoren te kunnen 

uitvoeren 

Verder verstrekken wij jouw gegevens niet aan 

derden. Uiteraard kun je ons altijd om inzage of 

verwijdering van je gegevens vragen. Lees ons 

privacybeleid op https://www.training4u.nl/privacy  

 

 


