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Aanmeldingformulier WKS Coach 
 

Naam : ________________________________________ 

 

Man O                                         Vrouw O 

Geboortedatum:  _____________________________________ 

 

Privé adres   *        :________________________________________ 

Straat + nummer * :________________________________________ 

Postcode   *            :________________________________________ 

Plaats *                   :________________________________________ 

Telefoonnummer*  :________________________________________  

 

Werkgever           :________________________________________ 

Straat + nummer  :________________________________________ 

Postcode               :________________________________________ 

Plaats                    :________________________________________ 

Telefoonnummer  :________________________________________  

WWW                  :________________________________________ 

 

Functie                  :________________________________________ 

Opleiding              :________________________________________ 

 

E-mail                   :__________  ___________  @   ______________ 

 

 

Ik meld me hierbij aan voor de WKS Training  voor WKS Coach en verklaar op de hoogte te 

zijn van de leverings- en annulerings-voorwaarden van AKS Trainingen te lezen via algemene 

voorwaarden  en op blz. 2 van dit document. 

 

Datum 

 

 

Handtekening: 

 

 

……………… 

 

Dit formulier sturen naar: AKS TRAININGEN   

                                          t.a.v. Carla  Kobussen       

       Voorsterallee100          

           7203 DR Zutphen  

                                          0575-542248  

       emailadres: info@kleineschaars.com 

 

 

 

*Is niet verplicht om in te vullen 

https://www.kleineschaars.com/wp-content/uploads/2022/11/algemene-voorwaarden-AKS-3.pdf
https://www.kleineschaars.com/wp-content/uploads/2022/11/algemene-voorwaarden-AKS-3.pdf
mailto:info@kleineschaars.com
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Praktische informatie over de trainingen in het WKS model 

 

Data: 

TRAININGSBLOK 1   Zie agenda 

TRAININGSBLOK 2   Zie agenda 

 

Locatie  

De trainingen vinden plaats in de buurt van  Zutphen. 

 

Privacy  

De cursist verbindt zich, geheimhouding te betrachten ten aanzien van gegevens, die als 

vertrouwelijk kunnen worden aangemerkt en waarvan kennis wordt genomen tijdens het 

deelnemen van de cursus.  

De cursist geeft toestemming voor het uitwisselen van namen en   e-mailadressen van 

deelnemers van desbetreffende groep.  

 

Kosten 

De kosten bedragen 650 euro per blok per persoon.  

Dit is inclusief het cursusmateriaal en het eten en drinken gedurende de trainingstijden. 

 

Aanmelding en betaling 

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier en via de website. 

 

U kunt in 1 keer of per blok betalen. Het geld dient uiterlijk  4 weken voor aanvang van het 

trainingsblok binnen te zijn op de rekening van AKS trainingen. 

 

Annuleringsvoorwaarden. 

Bij schriftelijke afmelding tot een maand voor de aanvang van de training, wordt het bedrag, 

met aftrek van 10% administratiekosten, gerestitueerd.  

Bij afmelding binnen  een maand vind er geen teruggave plaats. U kunt zich bij verhindering 

door een collega laten vervangen. 

Indien de training door AKS Trainingen wordt afgezegd , krijgt u het geld terug gestort op uw 

rekening. Dit heeft verder geen juridische gevolgen voor AKS Trainingen 

 

Klachtenprocedure 

Indien er omstandigheden zijn waardoor u niet tevreden bent, verzoek ik u vriendelijk dit met 

ons te bespreken. In samenspraak met u zoeken wij naar een  voor alle betrokken partijen 

bevredigende oplossing.  

Op deze aanmelding zijn de leveringsvoorwaarden van AKS Trainingen van toepassing. De 

leveringsvoorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij AKS Trainingen en terug te vinden via 

de website en onderstaande link:  

- algemene voorwaarden  
 

AKS Trainingen 

Carla Kobussen 

Voorsterallee 100 

7203DR Zutphen 

Telefoon: 0575-542248 

Website: www.kleineschaars.com  

emailadres: info@kleineschaars.com 

https://www.kleineschaars.com/wp-content/uploads/2022/11/algemene-voorwaarden-AKS-3.pdf
http://www.kleineschaars.com/
mailto:info@kleineschaars.com
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Toestemmingsformulier privacybeleid  

 persoonsgegevens 
In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) 

rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de 

opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de 

Verordening is om twee belangen te waarborgen:  

1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens 

2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’) 

Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor ons – dat u weet dat wij als 

scholingsinstituut  gegevens vastleggen. Met deze verklaring geeft u mij toestemming voor 

het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens. 

 

Ik, ……………………………………… geef AKS Trainingen mijn toestemming om de 

volgende gegevens in haar automatiseringssysteem/klantenbestand vast te leggen. 

 (rondje aankruisen ). 

0      Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn N.A.W.-gegevens zoals naam, 

adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk voor 

administratie, facturering en contacten met overige personen uit de scholingsgroep. 

Ik heb ten allen tijde het recht de hiervoor aangekruiste toestemmingen, om welke 

reden dan ook, in te trekken. 

AKS Trainingen gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor: 

- Het maken/verzetten van afspraken/informatie die van belang zijn 

- Het versturen van facturen 

- Het versturen van uitnodigingen/afspraak-herinneringen 

Niet voor: 

- Verkoop van adresgegevens aan derden 

- Versturen van spam 

AKS Trainingen  draagt er zorg voor dat:  

- Uw gegevens zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard 

wordt. 

- Uw gegevens, na het laatste contact met u, na 3 jaar op een veilige manier vernietigd 

wordt. 

- Op uw verzoek alle betreffende gegevens jegens u onmiddellijk worden vernietigd. 

- Nimmer zonder toestemming gegevens openbaar gemaakt worden en/of aan derden 

verstrekt worden. 

 

 

NAAM                                                                    DATUM 

HANDTEKENING  


