
akademievogue 
toelating   bevestiging inschrijfgeld 2 pasfoto’s kopie paspoort kopie diploma 

inschrijfformulier studiejaar  2021/2022 

roepnaam:………………… ………doopnamen…………………………………………...... 

achternaam……………………………………………………………………………………. 

straatnaam…………………………………………………… …………………nr………….. 

postcode…………………………...plaatsnaam………………………………….....…….... 

geboortedatum……………………geboorteplaats………………………………................ 

nationaliteit………………………   mobiel tel.nr…………………………….……………… 

hoogst genoten opleiding…………………………………………………………………….. 

factuur gericht aan: (naam/firma)…………………………………………………………… 

adres: ………………………………………………………………………………………….. 

factuur email-adres:…………………………………………………………………………... 

1e startjaar: 20…. e-mail adres student…………………………………………………….. 

Totaal aantal cursussen………………………… cursusgeld totaal………………………………………… 

O bij éénmalige betaling 

O bij 3 cursussen te betalen in 2 termijnen 

O bij 4 cursussen te betalen in 2 termijnen 

O bij 4 cursussen te betalen in 3 termijnen 

voor 1 september 2021 (betalingsvoorwaarde punt 
1.1/2.1/3.1/4.1) 
voor 1 september 2021 
en voor 1 november 2021 (betalingsvoorwaarde punt 3.2) 
voor 1 september 2021 
en voor 1 november 2021 (betalingsvoorwaarde punt 
4.1) voor 1 september 2021 
en voor 1 november 2021 
en voor 1 januari 2022 (betalingsvoorwaarde punt 4.3) 

O korte cursus (10 wk)      cursusgeld € 350,00  voor 1 september 2021 
O korte computercursus/eigen bedrijf (10/15wk)   cursusgeld € 475,00  voor 1 september 2021 
O digitale vormgeving (30 wk)     
O dessin op computer (30 wk) 

Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de betalingsvoorwaarden (zie 
betalingsvoorwaarden) en hiermee akkoord te gaan. 

datum……………… handtekening student       paraaf Akademie Vogue 

plaats……………… …………………………………… ……………..         …………………………. 

Akademie Vogue, Rozengracht 133-1, 1016 LV Amsterdam          info@akademievogue.nl

marketing incl. NIMA basis examen  

cursusgeld € 1.295,00 voor 1 september 2021 
cursusgeld € 1.295,00  voor 1 september 2021
cursusgeld € 1.125,00  voor 1 september 2021



akademievogue
Betalingsvoorwaarden cursusjaar 2021-2022 

Het lesgeld bedraagt € 925,00 per vak/cursus. 
Uitzondering: Digitale Vormgeving, Dessin op de Computer en Korte Cursussen. 
De inschrijving is pas geldig indien wij het inschrijfformulier met vermelding van de wijze van betaling van u 
ondertekend retour hebben ontvangen. Daarnaast moeten nieuwe studenten € 100,00 inschrijfgeld hebben 
betaald.(pin) Het cursusgeld moet bij vooruitbetaling worden voldaan. Dit kan per studiejaar op de volgende 
manieren: 

1 cursus 
1.1 Totaalbedrag van 1 te volgen cursus, betaling in 1 termijn: 

moet het gehele bedrag voor 1 september* zijn betaald. 

2 cursussen 
2.1 Het totaalbedrag van 2 te volgen cursussen betaling in 1 termijn: 

moet voor 1 september * zijn betaald. 

3 cursussen 
3.1 Het totaalbedrag van 3 te volgen cursussen betaling in 1 termijn: 

moet voor 1 september * zijn betaald.  
3.2 Het totaalbedrag van 2 te volgen cursussen betaling in 2 termijnen: 

dan moet 2/3 deel betaald worden voor 1 september * en 
1/3 deel voor 1 november* zijn betaald. 

4 cursussen 
4.1 Het totaalbedrag van 4 te volgen cursussen betaling in 1 termijn: 

 Moet  voor 1 september * zijn betaald. 
4.2 Het totaalbedrag van 4 te volgen cursussen betaling in 2 termijnen: 

Moet de helft voor 1 september * en  
de tweede helft voor 1 november* zijn betaald. 

4.3 Het totaalbedrag van 4 te volgen cursussen betaling in 3 termijnen: 
Moet 1/3 deel betaald worden voor 1 september *   
en 1/3 deel voor 1 november* 
en 1/3 deel voor 1 januari* zijn betaald. 

Bij annulering  vóór 1 juli* wordt geen cursusgeld in rekening gebracht. Annulering dient te 
geschieden door middel van een aangetekende brief. Bij annulering na 1 juli* is de student verplicht 
het volledige cursusgeld te betalen. Het inschrijfgeld wordt niet geretourneerd. 

De betaling is voor een gehele cursus van september* tot juni*. Als de student de opleiding voortijdig 
afbreekt, dient het resterende cursusgeld volledig te worden voldaan. 
Eventuele incassokosten worden bij wanbetaling verhaald op de student. 
Studenten mogen alleen deelnemen aan eindbeoordelingen en examens als het volledige cursusgeld is 
betaald. 
Men schrijft zich in per cursus. Slechts bij hoge uitzondering – en niet later dan de 3e lesweek – kan 
men van cursus wisselen. 

Leermiddelen, materialen en excursies komen voor rekening van de student. 

Akademie Vogue stuurt rekeningen om het cursusgeld te innen. U wordt verzocht het cursusgeld over te 
maken naar, onder vermelding van de cursistennaam: 

Rekeningnummer: NL64 ABNA 0590 33 55 88 
t.n.v.:                       Akademie Vogue B.V. 

te  Amsterdam 
of contant te betalen op  Akademie Vogue, op het secretariaat. 

Hierbij verklaar ik bovenstaande te hebben gelezen en na te leven. 

Datum ……………………..    Handtekening student 

……………………………………………………..


	roepnaam: 
	doopnamen: 
	plaatsnaam: 
	geboortedatum: 
	geboorteplaats: 
	nationaliteit: 
	mobiel telnr: 
	hoogst genoten opleiding: 
	factuur gericht aan naamfirma: 
	adres: 
	factuur emailadres: 
	Totaal aantal cursussen: 
	cursusgeld totaal: 
	datum: 
	Datum: 
	straatnaam: 
	achternaam: 
	postcode: 
	email adres student: 
	Jaartal: 
	huisnummer: 
	plaats: 
	handtekening: 
	paraaf Akademie Vogue: 
	Group1: 6
	Group2: 2
	Group3: 3
	Group4: 4
	Group5: 1
	Group6: 5
	Group7: 7
	Group8: 8


