KBO Oirschot en KBO Oost – West en Middelbeers
Belangenorganisaties voor senioren
Inschrijfformulier voor seizoen voorjaar 2018
Nr.
1
2
Nr.
11
12
13
14
Nr.
21
22
23
Nr.
32

Cursussen

Lessen

Dagdeel

KBO lid

Extern

Starters Windows

12

Dinsdagochtend

€ 95

€ 115

Windows in de praktijk

12

donderdagochtend

€ 95

€ 115

KBO lid

Extern

Mini computercursussen

Lessen

Dagdeel

iPad (Apple, iOS)*

5

maandagavond

€ 50

€65

Tablet Android (Samsung etc.)

6

woensdagochtend

€ 55

€ 70

Veilige, schone pc en back-up

5

maandagavond

€ 50

€ 65

Digisterker

Workshops

4

Lessen

Samenwerking met de Bibliotheek

Dagdeel

KBO lid

Extern

Internet- en Mobiel bankieren (Rabo)

1

Cloud computing

3

woensdagochtend

€ 40

€ 55

Wachtwoorden beheer

2

dinsdagmiddag

€ 15

€ 30

KBO lid

Extern

€ 75

€ 95

Fotografie
Photoshop Elements

Lessen
8

Samenwerking met de Rabo bank

Dagdeel
maandagmiddag

Opmerking

Voor alle cursussen en workshops geldt dat het opgegeven aantal lessen een verwacht aantal
is. Dit aantal kan ietsje meer of minder zijn, afhankelijk van het aantal en de samenstelling van
de groep cursisten. Dit geldt niet voor de workshops.
Als dit voor de cursus nodig is, is een lesboek opgenomen in de genoemde prijzen.

Aanmelden per email
Dit kan per e-mail. Vul het inschrijvingsformulier aan de achterkant helemaal in. Scan het
daarna met je pc en stuur het gescande document naar aanmelden@kbo-oirschot.nl
Let op! Voor een goede verwerking van de aanmelding is het noodzakelijk om alle gevraagde
gegevens in de mail te verstrekken. U ontvangt een bevestiging van ons van ontvangst van uw
email.
Doe het snel! De afhandeling en plaatsing geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst.

Aanmelden met dit formulier
Vul het onderstaande formulier in
Gewenste cursus
Heer of Mevrouw

Hr. / Mevr. (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Roepnaam
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Evt. Meisjesnaam
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon thuis
Telefoon mobiel
E-mailadres
Lid van KBO

Ja / Neen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Banknummer IBAN
Datum van inschrijving

Door KBO Oirschot zal het verschuldigde bedrag ongeveer 10 dagen vóór aanvang van de
cursus/workshop worden afgeschreven van de door u vermelde bankrekening. Door het
plaatsen van uw handtekening geeft u aan hiermede in te stemmen! Bij het niet doorgaan van
de cursus/workshop zal dit machtiging bewijs worden vernietigd.
Voor akkoord,
Naam:

Oirschot, …………………. 2017/18.
handtekening:

Stuur dit formulier per e-mail zoals is aangegeven, aanmelden@kbo-oirschot.nl
of lever dit formulier in bij d’n Inloop, de Vier Uitersten 17, 5688 BN in Oirschot
of stuur het per post hier naar toe.
Natuurlijk kunt u ook het formulier invullen in d’n Inloop. Het ligt reeds klaar. Op 15 december
’s middags kunt u hier terecht voor nadere inlichtingen over ons cursusprogramma.
Check s.v.p. of het formulier compleet is ingevuld!
Graag willen wij van u weten op welke wijze u kennis genomen hebt van ons
cursusprogramma. Zou u dat hieronder willen aanvinken.
o
o
o
o

via onze Nieuwsbrief
via de advertentie in het Weekjournaal
via familie, vrienden
anders…….

