INSCHRIJFFORMULIER 2021-2022

Volledig ingevuld terugzenden aan: admin@itv-hogeschool.nl

Personalia
Achternaam*

Achternaam

Achternaam bij geboorte*

Achternaam bij geboorte

Roepnaam*

Roepnaam

Voorletters en evt. titels*

Voorletter(s) en eventuele titels

Voornamen voluit*

Voornamen voluit

Straat*

Straat

Postcode* en plaats* (evt. land)

Postcode

Telefoonnumer*

Huistelefoonnummer

Emailadres*

E-mailadres

IBAN-nummer*

IBAN rekeningnummer

Vrouw

Huisnummer*

Toevoeging

Land (optioneel)

Woonplaats

Geboortedatum*, plaats* en land* Geboortedatum

Man

Telefoon mobiel Mobiel telefoonnummer

Geboorteplaats

Geboorteland

*velden met een sterretje zijn verplicht

Ik schrijf me in voor:

Naam module

Mijn a-taal is:

A-taal

Wbtv nummer, indien
aanwezig:

Wbtv nummer (register tolken en vertalers)

(uw moedertaal of de taal die u het best beheerst)

Betaling:
ik betaal ineens
ik wil betalen in termijnen (+ € 25,- administratiekosten)
ik wil een STAP-aanmeldbewijs ontvangen
De actuele kosten voor de modules en cursussen van dit collegejaar vindt u op de website van ITV Levenlang Leren

Door dit formulier in te vullen en naar ITV Hogeschool (admin@itv-hogeschool.nl) terug te sturen geeft u toestemming voor
het verwerken van de gegevens op dit formulier en verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden (zie https://
levenlangleren.itv-hogeschool.nl/algemene-voorwaarden).

Controleer vóór het terugsturen of uw geboortenaam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland op
het inschrijfformulier kloppen met de gegevens in uw ID-bewijs.
Wij gebruiken deze gegevens voor het opmaken van het certificaat voor de module of cursus.
ik heb dit gecheckt

Wilt u ook de volgende bladzijde invullen?
ITV Levenlang Leren B.V., Handelsregister Utrecht 68390955, maakt onderdeel uit van Stichting ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen, Handelsregister
Utrecht 41168496, admin@itv-hogeschool.nl, www.itv-hogeschool.nl. De Algemene Voorwaarden van Stichting ITV Hogeschool voor Tolken en
Vertalen maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.

Noemt u in chronologische volgorde uw vervolgopleidingen na het basisonderwijs, met jaartallen van behaalde diploma's.

Hebt u buiten uw opleiding nog andere kennis en ervaring opgedaan met de taal van uw keuze of enige andere taal of
met het beroep van tolk-vertaler?

Wat is uw huidige beroep of werkkring?

Wat is voor u de voornaamste reden om voor ITV Hogeschool Levenlang Leren te kiezen?

Hoe bent u met ITV in contact gekomen? Meerdere keuzes mogelijk.
Vrienden/familie/student ITV/oud-student ITV
Website gevonden via Google
Via een advertentie in een blad
Anders, te weten:

Ruimte voor opmerkingen:

ITV Levenlang Leren B.V., Handelsregister Utrecht 68390955, maakt onderdeel uit van Stichting ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen, Handelsregister
Utrecht 41168496, admin@itv-hogeschool.nl, www.itv-hogeschool.nl. De Algemene Voorwaarden van Stichting ITV Hogeschool voor Tolken en
Vertalen maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.

