
Inschrijfformulier Samen-Op-Weg-cursus 
 

Voornaam kind*:  
Achternaam kind*:  
Geboortedatum*:  
School:  
Groep*:  
Naam ouder(s)/ 
         Verzorger(s)*: 

 

Adres*:  
Postcode*:  
Woonplaats*:  
Telefoonnummer*:  
Mobiel:  
E-mailadres:  
Voorkeur voor 
cursusdag*: 

∇ geen voorkeur 
∇ maandag 
∇ dinsdag 
∇ woensdag 

∇ donderdag 
∇ vrijdag 
∇ zaterdag 

 
Voorkeur voor een 
tijdstip*: 

∇ 10.00 – 12.00 uur 
∇ 13.30 – 15.30 uur 

∇ 16.00 – 18.00 uur 
∇ 18.00 – 20.00 uur 

 
Samenstelling 
gezin*: 

 
 
 
 

Eventuele bijzonder- 
heden: 

 
 
 
 
 
 
 

Reden van aan-
melding voor de 
Samen-Op-Weg-
cursus*: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hoe bent u bij KindOpWeg terecht gekomen? 

∇ via vrienden/familie/………………………………………. 
∇ doorverwezen via ………………………………………….. 
∇ via internet 
∇ via een advertentie in ……………………………………. 
∇ anders, namelijk ……………………………………………. 

 
* Verplichte invulvelden. 



Inschrijfformulier Samen-Op-Weg-cursus 
 

Algemene voorwaarden 

 
1. De kosten voor de cursus bedragen € 250,00. 
Deze dienen minimaal 14 dagen vóór aanvang van de cursus te zijn bijgeschreven 
op bankrekeningnummer 13.98.87.954 t.n.v. KindOpWeg, met vermelding van 
naam en geboortedatum van uw kind. 

2. Pas als het volledige cursusbedrag op het rekeningnummer is bijgeschreven, is uw 
kind verzekerd van deelname aan de cursus. 

3. Mocht u, door omstandigheden, besluiten om af te zien van deelname aan de 
cursus, dan kunt u uw kind tot 14 dagen voor aanvang van de cursus afmelden. U 
krijgt het cursusbedrag dan weer teruggestort op uw rekeningnummer. Vanaf 14 
dagen voor aanvang van de cursus kunt u geen aanspraak meer maken op 
teruggave van het cursusbedrag. 

4. Mocht u uw kind 14 dagen voor aanvang van de cursus nog willen aanmelden, 
dan kan dit door het cursusbedrag zo snel mogelijk over te maken, maar uiterlijk 
1 dag voor aanvang van de cursus. 

5. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten, op van tevoren vastgestelde dagen en 
tijdstippen. Mocht KindOpWeg onverhoopt niet in staat zijn om op een 
afgesproken cursusdag, de cursus door te laten gaan, dan zal er in overleg een 
nieuwe datum gepland worden. 

6. Mochten er onvoldoende deelnemers zijn voor de cursus, dan zal KindOpWeg niet 
later dan een week na de eerste geplande cursusdag, het cursusbedrag aan u 
retourneren. 

7. Als uw kind zich heeft ingeschreven voor de cursus krijgt u minimaal 4 weken 
voor aanvang van de cursus bericht (via e-mail of post) op welke data en 
tijdstippen de Samen-Op-Weg-cursus zal plaatsvinden voor uw kind. Tevens 
zullen deze data en tijden op de website vermeld worden. 

 
 
U kunt dit inschrijfformulier ingevuld en ondertekend sturen naar: 
  KindOpWeg 
  t.a.v. Karin Ebben 
  St. Cornelisstraat 1a 
  5827 AJ Vortum-Mullem 
 
U kunt dit formulier ook ondertekend scannen en als bijlage meesturen met een e-mail 
naar: Karin@KindOpWeg.com. 
Heeft u nog vragen, dan kunt u gerust even bellen (0485-568095 of  
06-27325410).  
Mailen kan natuurlijk ook altijd naar Karin@KindOpWeg.com.  
 
 
 
 
 
 

Datum: 
 
 
 
 
 

Plaats: Handtekening: 

 


