
 

 

Inschrijfformulier Cursus Paardengebitsbehandeling 2023 

Gegevens Cursist 

Naam 

Adres 

PC Woonplaats 

Email 

Telefoon 

Geboortedatum 

Neemt deel aan de cursus Paardengebitsbehandeling, verzorgd door de Praktijk voor Paardengebitsbehandeling op week 14 (3 t/m 6 april.) 

week 19 (8 t/m 11 mei) week 23 (5 t/m 9 juni) in 2023, totaal 12 cursusdagen theorie en praktijk. 

 De totale kosten bedragen 6250,,= ( inclusief 21 % btw ) 

Het inschrijfgeld  750 Euro kan worden overgemaakt voor  op rekening NL79RABO013.91.25.345 t.n.v.  PEHA BV Oldenzaal ovv naam 

cursist en vermelding  cursus  2023.  Volgorde van binnenkomst van het inschrijfgeld is bepalend voor je plek. Daarnaast dient dit formulier 

volledig ingevuld terug gestuurd worden naar de Praktijk voor Paardengebitsbehandeling, Lemselosestraat 13, 7595 ML  Weerselo, of via 

de mail naar info@paardentandartshelthuis.nl 

Het resterende  bedrag , het hoofdbedrag van 5500 Euro  dient uiterlijk op 1 februari 2023  te zijn overgemaakt op rekening 

NL79RABO013.91.25.345 t.n.v. PEHA Oldenzaal BV ovv naam cursist met vermelding  cursus  2023. 

 Indien  de cursist om welke reden dan ook afziet van deelname, is geen enkele restitutie mogelijk van het inschrijfgeld . De praktijk behoudt 

het recht om de cursus te cancelen bij onvoldoende deelname . In dat geval krijgt cursist het volledig betaalde bedrag terug.  

 

Indien de cursist na betaling van de hoofdsom afziet van deelname aan de cursus is restitutie hiervan niet mogelijk. Uitsluitend wanneer er 

medische gronden zijn, die het de cursist onmogelijk maken de cursus bij  te wonen  dan wel te vervolgen kan maximaal 75 % van het 

hoofdbedrag gerestitueerd worden  ( afhankelijk van het aantal gevolgde dagen ).  Cursist dient hiervoor een medische verklaring van een 

onafhankelijke  huisarts te overleggen opgesteld volgens de regels van de KNMvG 

Indien de cursist om andere redenen besluit de cursus niet volledig af te maken, zal er geen restitutie van de hoofdsom plaats vinden. 

 

Naam Cursist      Praktijk voor Paardengebitsbehandeling 

Handtekening      Drs. P.E. Helthuis  

Datum       Lemselosestraat 13 

       7595 ML Weerselo  


