STUDENTCONTRACT INZAKE COCREATION@WORK
ONDERGETEKENDEN:
1.

2.

Het Instituut/de opleider

De student

naam
adres
woonplaats
tel.
email

Dr. Anne Stijkel, directeur/opleider
Triple I-S
Maldenhof 477
1106 EN Amsterdam
020-6972999
anne.stijkel@inclusivescience.org

naam
adres
woonplaats
tel.
email

......
......
.....
.....
.....

Opleider en student verklaren - na een zorgvuldige intakeprocedure - het volgende te zijn overeengekomen:
Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden (zie bijlage 1) voor genoemd opleidingsprogramma zijn van toepassing voor wat
betreft:
• betalings- en leveringsvoorwaarden
• annuleringsvoorwaarden en restitutie door Instituut
• auteursrecht en eigendomsrecht
• klachtenreglement
• privacyreglement
Geleverde dienst door Instituut
Instituut verzorgt t.b.v. de Opleiding Cocreation@Work:
• zeven trainingsdagen, conform de data zoals genoemd in de meest recente brochure zoals die
beschikbaar is op de site,
• in een nader te bepalen deugdelijke trainingsruimte in Amsterdam,
• en conform het format, zoals beschreven in de brochure,
• alsook vijf individuele coachingsessies van 1,5 uur, eveneens in Amsterdam. De data van de
coachings worden in overleg vastgesteld.

•

De docent en coach is Dr. Anne Stijkel, eventueel bijgestaan door gastdocenten/gastcoaches,
indien de groep groter is dan 6 studenten.

Kosten voor student
• De opleidingskosten bedragen 1.975 Euro ex BTW indien de werkgever het betaalt; voor
zelfstandigen geldt een gereduceerd tarief van 1.450 ex BTW. De betaling dient voor de aanvang
van de cursus volledig te zijn overgemaakt. In dit bedrag zijn inbegrepen (a) een cursusboek (op
de 1e dag uitgereikt), en (b) per cursusdag aanvullende artikelen en een powerpoint.
•

Een lijst met aanbevolen literatuur en films wordt tevens de 1e dag beschikbaar gesteld. Er mag
gratis gebruik gemaakt worden van de bibliotheek en videotheek van het Instituut. Boeken of
DVDs mogen max 14 dagen achtereen worden geleend, zonder aanvullende kosten.

•

Voor de 'tweedaagse', halverwege de opleiding, worden in overleg met de groep naar redelijkheid
aanvullende kosten in rekening gebracht, i.v.m. huur van accommodatie en extra maaltijden.
Hiervoor ontvangt de student een aparte factuur. Betaling hiervan dient binnen 14 dagen nadat de
tweedaagse heeft plaatsgevonden te geschieden.

Getuigschrift
Aan het eind van de opleiding, als tenminste 6 van de 7 dagen zijn bijgewoond, en tenminste 4 van de 5
coachings hebben plaatsgevonden, ontvangt de student een getuigschrift.
De geldigheidsduur van het contract
Dit contract is een jaar geldig, gerekend vanaf de 1e cursusdag.

HANDTEKENING
Datum en plaats

Datum en plaats

.........

……..

Instituut/ Opleider

Student

............................

.............

Graag twee exemplaren van dit contract ondertekenen en één ervan retourneren aan
Stichting Triple I-S, Maldenhof 477, 1106 EN Amsterdam. Het andere exemplaar is voor
uw eigen administratie.

