INSCHRIJVINGSFORMULIER: 8-daagse MASTERCLASS TEAM COACHING met
startdatum: ____________
Leerdoelstellingen:
Dag 1: Team Coaching framework
Dag 2: Contracting binnen teamcoaching
Dag 3: Helder stellen van de teamcoaching charter
Dag 4: Samenwerking – teamdynamieken
Dag 5: Teaminterventies
Dag 6: Conflict Coaching
Dag 7: Executive teamcoaching
Intervisie + individuele coaching
Persoonlijke gegevens
Voornaam Naam
Adres
Postcode, Plaats, Land
Telefoon
GSM
Emailadres
Geboortedatum
Specifieke vereisten voor catering (vegetarisch,
allergieën,….)
Facturatiegegevens
Bedrijf
Adres
Postcode, Plaats, Land
BTW Nummer
Detailleer indien specifieke omschrijving gewenst

KMO Portefeuille
Onze onderneming Coaching The Shift is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie
aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training. Deze
aanvraag dient ingediend te zijn binnen de periode van inschrijving tot 14 dagen na de start van de training, alles
nadien wordt geannuleerd. Meer over het hoe en wat: stel de vraag via info@coachingtheshift.com, we helpen je
graag!
Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking voor de KMO Portefeuille. Het
resterende bedrag voor catering en het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan ‘Coaching The Shift’ betaald.
Erkenningsnummer van ‘Coaching The Shift’: DV.O218105.
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Ik schrijf me in voor:
De opleiding “Masterclass Team Coaching” op datum van:…………………………………
Ik betaal de prijs van:
-

€ 3400 met/zonder KMO Portefeuille (schrappen wat niet past)
de cateringkost on top bedraagt € 65 x 8= € 520 ex btw en zal apart op factuur vermeld staan.
beide bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Indien met KMO Portefeuille:
Subsidieerbaar bedrag: 3.600 € (kost opleiding + 25€/dag catering)
Niet subsidieerbaar bedrag: 320 €
Info over de data, prijzen & subsidies, kunnen verkregen worden via info@coachingtheshift.com
Ik bevestig hierbij kennis genomen te hebben van de inschrijvingsvoorwaarden op de volgende pagina.
Betaling gebeurt na ontvangst van de factuur op:
VDK Spaarbank – IBAN: BE97 8905 1413 0949 – SWIFT VDSPBE91 met vermelding van je naam, voornaam,
factuurnummer en “Masterclass Team Coaching”

DATUM: _______________________________ HANDTEKENING:_______________________________________
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Hierna volgen de algemene voorwaarden die gelden m.b.t. uw inschrijving.
Uw inschrijving wordt definitief van zodra wij het inschrijvingsformulier ontvangen hebben en wij uw inschrijving
hebben bevestigd.
1. Wij bevestigen de inschrijving schriftelijk.
2. Wie zich inschrijft verbindt zich ertoe om aan de volledige opleiding deel te nemen. Wanneer u niet aan alle
opleidingsdagen deelneemt of wanneer u de opleiding vroegtijdig beëindigt, wordt het cursusbedrag niet
aangepast en zal er ook geen terugbetaling gebeuren, wat ook de reden moge zijn.
3. Als de deelnemer wegens heirkracht een opleiding moet onderbreken, bestaat er de mogelijkheid om deze op
een later tijdstip verder te zetten. De expliciete, schriftelijke goedkeuring BVBA Coaching The Shift is hiervoor
vereist.
4. BVBA Coaching The Shift heeft steeds het recht om, in geval van heirkracht of wanneer het aantal inschrijvingen
voor een activiteit minder dan 10 personen bedraagt, een training of andere activiteit te annuleren. Wij brengen u
hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte en het volledige cursusbedrag wordt dan teruggestort.
5. Het volledige cursusbedrag moet betaald zijn ten laatste 5 werkdagen voor het begin van de opleiding. Enkel
wanneer er een expliciete, schriftelijke toestemming is van BVBA Coaching The Shift kan hiervan afgeweken
worden.
6. Alle vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief 21% BTW.
7. Ingeval van annulering door de deelnemer dient dit schriftelijk aan BVBA Coaching The Shift gemeld te worden.
Wanneer deze melding ons meer dan 30 dagen voor het begin van de training bereikt, dient u een annuleringskost
van 10% van het nettobedrag te betalen. Als het 30 dagen of minder is, is de annuleringskost 100% en gebeurt er
dus geen terugbetaling. U kunt wel een andere deelnemer laten deelnemen of op een latere datum deelnemen aan
een andere training.
8. Indien u gebruik maakt van de KMO Portefeuille, geeft BVBA Coaching The Shift de deelnemer de
verantwoordelijkheid dat hij/zij deze inschrijving gebruikt ter zijner/haar gebruik binnen het bedrijf vermeld op de
factuur, om het bedrijf met de opgedane kennis te versterken.
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