aanmelding/application

Lerarenopleiding/Teacher training 2018-2019
Aanmelding
Ik schrijf me in voor de lerarenopleiding seizoen 2018-2019 bij IYZ op de volgende data.

2018: 29/30 september, 20/21 oktober (intern proefexamen), 10/11 november, 1/2 december
2019: 12/13 januari, 9/10 februari, 9/10 maart (proefexamen voor aanbeveling), 6/7 april, 11/12 mei en 8/9 juni
Graag één keuze maken:
□ Ik doe de gehele opleiding bij IYZ en betaal vooraf € 1830,- (incl. 6% BTW € 103,58)
□ Ik doe de gehele opleiding bij IYZ en betaal in twee termijnen, vooraf € 915,- en in januari 2019 € 915,(incl. 6 % BTW € 103,58)
□ Ik doe alleen de opleidingsweekenden bij IYZ en betaal vooraf € 1200,- (incl. 6% BTW € 67,92)
□ Ik doe alleen de opleidingsweekenden bij IYZ en betaal in twee termijnen, vooraf € 600,- en in januari 2019
€ 600,- (incl. 6% BTW 33,96)

Application
I hereby apply for the teacher training at IYZ season 2018-2019 on the following dates.

2018: September 29/30, October 20/21, November 10/11, December 1/2
2019: January 12/13, February 9/10, March 9/10 (mock assessment), April 6/7, May 11/12 and June 8/9
Please make one choice:
□ I apply for the entire training at IYZ and pay in advance € 1830,- (incl. 6 % VAT € 103,58)
□ I apply for the entire training at IYZ and pay in two installments, in advance € 915,- and in January 2019
€ 915,- (incl. 6% VAT 51,79)
□ I apply for the weekends only training at IYZ and pay in advance € 1200,- (incl. 6% VAT € 67,92)
□ I apply for the weekends only training at IYZ and pay in two installments, in advance € 600,- and in January
2019 € 600,- (incl. 6% VAT 33,96)
Betalingen op rekeningnummer/payments to accountnumber NL43ABNA0417792948, ABNANL2A, tnv Iyengar Yoga
Zeeburg, Amsterdam ovv lerarenopleiding/teachertraining

Naam/Name:
Adres/Address:
Postcode/Zipcode:

Woonplaats/City:

Telefoon/Phone:

Email:

Lessen gevolgd bij/Followed classes at

Sinds/Since
Datum/Date:

Handtekening/Signature:

Hartelijk bedankt voor je aanmelding /Thanks for your application
Berber Schönholzer
(maak een kopie voor eigen gebruik/make a copy for own use)
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