Inschrijfformulier

design academy

Datum
Cursist
+31 (0)6 511 40 629

Voorletters
Lukas-da@stilus-go.nl

Achternaam

www.stilus-go.nl

Adres

NL61 ASNB 8821 0851 98
KvK: 82676240

Postcode

BTW.ID: NL003715631B47

Plaats
Telefoon/mobiel
E-mail

Welke opleiding(en) heeft u gevolgd?

Wilt u uw diploma’s (als JPEG of PDF bestand) meesturen.
Heeft u een portfolio? Dan ontvangen wij deze graag als PDF-bestand.
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Betaalt uw werkgever de opleiding?
Dan verzoek ik u onderstaande gegevens door uw werkgever
of HR-medewerker te laten invullen.
Werkgever
Naam
Functie
Afdeling
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website

Goed om te weten!
Wij nemen altijd contact met u en/of uw werkgever op. We
nemen de gegevens door en beantwoorden mogelijke vragen.
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Selecteer hieronder de cursus(sen) die u wilt gaan volgen:

DTP | desk-top-publishing (Adobe)
DTP-Basisopleiding desk-top-publishing - I
Adobe-InDesign Basis
Adobe-Illustrator-Basis
Adobe-Photoshop-basis
Adobe-XD-Basis

€ 2250,00
€ 790,00
€ 790,00
€ 790,00
€ 790,00

DTP-Professional desk-top-publishing - II
Adobe-InDesign-Professional
Adobe-Illustrator-Professional
Adobe-Photoshop-Professional
Adobe-XD-Professional

€ 2250,00
€ 790,00
€ 790,00
€ 790,00
€ 790,00

Grafisch ontwerp
Grafisch ontwerpen - I
Grafisch ontwerpen - II

€ 2250,00
€ 3000,00

Voorwaarden
• Alle kosten voor studieboeken en lesmateriaal komen voor rekening van de student
(werkgever) en zijn dus niet in de vermelde cursusprijzen opgenomen.
• Zo gewenst kunnen wij het lesmateriaal(boeken) en tekemateriaal voor u bestellen.
U ontvangt een overzicht van de lesmaterialen met bijbehorende nota. De bestelling
wordt in behandeling genomen zodra het factuurbedrag bijgeschreven is op onze
rekening.
• De boeken- en materialenlijst worden u na akkoord toegezonden.
• Wij werken alleen met recente studieboeken Tweedehands aanschaf (via bijvoorbeeld Bol.com), alléén na overleg met docent. De kennisoverdracht dient immers
parallell te verlopen.
• In overleg wordt de lesplanning gemaakt. Na akkoord sturen wij deze per mail naar
u toe.

3 | lukas design academy - Inschrijfformulier

Paraaf:

Inschrijfformulier

design academy

• De cursist beschikt over een goed functionerende laptop (MAC_WINDOWS) met voldoende werkgeheugen en opslag( externe schijf of via bijvoorbeeld iCloud. Nieuwe
Macbook of iMac aanschaffen? Wij werken samen met een Apple reseller met de
focus op onderwijs.

Absentie
Continuïteit, het wekelijks volgen van de lessen en uitvioeren van de opdrachten conform planning is voor de voortgang en ontwikkeling van de student een pré. Het kan
echter zo zijn, dat om redenen van bedrijfsmatige of persoonlijke aard, de les verzet
diend te worden. Ik verzoek u de absentie tijdig te melden. Normaliter worden de cursussen - behoudens het examen, binnen 4 maanden (met een grens van 6 maanden)
- afgerond; vakantie’s niet meegerekend.

Privacy
Alle (persoons) gegevens worden met de grootste zorg door ons bewaard en worden
niet beschikbaar gesteld aan derden. De gevens dienen slechts onze correspondentie
met u en of uw werkgever
Downlad hier onze (AVG) Privacy verklaring

Factuur en betaling
Cursisten en/of de werkgever betalen het cursusgeld binnen twee weken na de factuurdatum. De factuur wordt verstuurd zodra de startdatum bekend is.
Bij termijnbetaling is de cursist en/of de werkgever gehouden het volledige factuurbedrag te voldoen.

Annuleren en restitutie
Na inschrijving heeft de cursist 14 dagen bedenktijd - vanaf de inschrijvingsdatum - de
cursus te annuleren. De datum staat op de inschrijfbevestiging die u van ons ontvangen heeft.
Wij behouden ons het recht voor de cursusprijs te wijzigen. U kunt er echter op vertrouwen dat wanneer de cursus binnen zes maanden na inschrijving opgestart wordt
er geen prijswijzigingen worden doorgevoerd.
Het cursusgeld is exclusief de daarvoor geldende BTW van 21%
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Studenten krijgen een Adobe Cloud licentie. Dit voor een periode van één jaar. Het studententarief is plusminus €20,00 per maand (normaal €62,99 per maand). U sluit een
persoonlijk abonnement af. Let op! De factuur kunt u alleen betalen met een creditcard
of via een PayPal-rekening. Deze PayPal-rekening kunt u koppelen aan jouw bankrekening.
We zijn een (nog) niet door de overheid erkende opleider. U komt dus niet in aanmerking voor het Stap Budget.
Wilt u een tandem cursus doen (DTP-basis/professional én Grafisch ontwerp-basis/
professional) of een cursus met meerdere personen starten dan komt u in aanmerking
voor een (groeps-) korting.

Nog vragen? Neem contact met ons op 06 511 40 629
Mail uw inschrijving naar Lukas-da @ stilus-go.nl
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