Aanmeldingsformulier

Oefengroep KOPP/KVO
kinderen van ouders met psychische problemen en/of een verslaving (KOPP/KOV) of als broer/zus
(brussen) van iemand met die problemen
o

Ik meld mij aan voor de cursus ‘KOPP/KVO’ voor [datum].

o

Ik kan in bovengenoemde periode niet, maar wil wel op de hoogte gehouden worden van de
volgende mogelijkheid voor open inschrijving.

o

Onze instelling zou graag voorlichting krijgen over dit aanbod. (Neem hiervoor contact op
met Petri Bontje (p.bontje@ggzutrecht.nl)

Persoonlijke gegevens
Naam en voorletters: _____________________________________________ V / M
Roepnaam: _________________________________________________________________________
Geboortedatum: ____________________________________________________________________
E-mailadres: ________________________________________________________________________
Indien van toepassing
Behandelend instelling:_______________________________________________________________
Behandelaar:_______________________________________________________________________

Factuur naar: niet van toepassing is

Steunpunt GGZ wil dit cursusaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de verwachtingen van de
deelnemers. Wat zijn uw verwachtingen van deze cursus?
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

-

Door invulling en ondertekening van dit aanmeldingsformulier meldt u zich aan. Vervolgens
ontvangt u een bevestiging per mail. Pas dan is uw inschrijving definitief.
‘De cursus wordt aangeboden door Steunpunt GGZ Utrecht
Als u zich inschrijft voor deze training heeft u een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen u de
inschrijving kosteloos kunt herroepen.
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-

-

De kosten van deze training bedrage: n.v.t.
Cursusboek/lesmateriaal voor deze cursus is inbegrepen in de prijs.
Er is meer informatie over de bedoeling van deze training en wat u kunt verwachten. Vraag
daarnaar bij p.bontje@ggzutrecht.nl.
Betalingsvoorwaarden en betalingstermijnen en eventuele annuleringscondities en voorwaarden, zijn conform de Algemene Voorwaarden 'Trainingen Steunpunt GGZ Utrecht'
(in te zien op www.ggzutrecht.nl, of vraag een kopie op via p.bontje@ggzutrecht.nl.
Betalingen: n.v.t.

o Ik verklaar bij het ondertekenen van dit formulier een exemplaar van de Algemene
Voorwaarden 'Trainingen Steunpunt GGZ Utrecht' te hebben ontvangen (vervolgens in te
zien op
http://ggzutrecht.nl/images/Algemene_voorwaarden_trainingen_steunpunt_20161214.pdf)
en ga door ondertekening van dit formulier daarmee akkoord.
(s.v.p. aankruisen indien van toepassing).

Handtekening: _____________________________________________________________________

Plaats: ________________________________________________Datum:______________________

Stuur het ingevulde formulier per post of per email naar: p.bontje@ggzutrecht.nl of Steunpunt GGZ
Utrecht, t.a.v. mw. Petri Bontje, Kaatstraat 18, 3513 BK Utrecht (06-16342385)
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