
 

       AANMELDINGSFORMULIER 2022-2023 
Aanmelding  
 
Ondergetekende accepteert de inschrijfvoorwaarden voor inschrijving van de opleidingen en cursussen, zoals vermeld op de achterzijde 
van dit formulier, en meldt zich aan voor de opleiding:  
 
❏ Contactlensspecialist / Let op: Opleidingsduur 2 jaar / Diploma N4 dient voor aanvang van de cursus te zijn behaald*   
 
Onderstaand kunt u aankruisen welk leerjaar u gaat volgen: 
❏ 1ste jaar 
❏ 2e jaar (de cursist heeft de eerste jaar al afgerond) 
 
Locatie  ❏ Zadkine Rotterdam 
 
Persoonlijke gegevens  

Achternaam (meisjesnaam) ______________________________________ Voorvoegsel(s)___________________ 

Voornamen voluit   ______________________________________________________________________ 

Roepnaam  _______________________________________________________________ ❏m ❏v 

Geboortedatum   |__|__| - |__|__| - 19 |__|__| Geboorteplaats _________________________________ 

BSN    |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Adres   ______________________________________________________________________  
                    
Postcode + Woonplaats  |__|__|__|___| |__|__| ______________________________________________ 
 
Telefoonnummer  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Mobiel nummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|        
 
E-mail   ______________________________________________________________________ 
 
Vooropleiding  ______________________________________________________________________ 
 
Datum   |__|__| - |__|__| -  |__|__|__|__|  Handtekening 
 
             
        ______________________________ 
Betalingswijze 
❏ Ik betaal binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur en ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden (z.o.z). 
❏ Mijn werkgever betaalt. 
 
Indien de werkgever de opleidingskosten voor zijn rekening neemt, dienen onderstaande gegevens door de  
werkgever te worden ingevuld.  
 
Naam bedrijf  _______________________________________________________________________  
 
Inkoopordernummer _______________________________________________________________________  
 
Postadres  _______________________________________________________________________ 
 
Postcode + Woonplaats  |__|__|__|___| |__|__| _______________________________________________ 

Contactpersoon  _______________________________________________________________ ❏m ❏v 
 
Functie   _______________________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Datum   |__|__| - |__|__| -  |__|__|__|__|  Handtekening en stempel bedrijf 
 
             
        ________________________________ 
Kosten 
Cursusgeld € 3.125,- per jaar inclusief boeken.  
Het examengeld wordt door het examenbureau apart in rekening gebracht. Theorie: € 175,- per exameneenheid en  
praktijk: € 295,- per exameneenheid.  
(Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen). 
 
Verzenden 
Dit aanmeldingsformulier, kopie identiteitsbewijs en kopie diploma kunt u per e-mail sturen naar info-cls@zadkine.nl 

* kopie diploma bijvoegen.  

 



 
 

INSCHRIJFVOORWAARDEN OPLEIDINGEN EN EXAMENS 
 

Aanmeldingen 
Cursisten die zich voor een opleiding willen aanmelden 
kunnen dit uitsluitend doen door het volledig invullen 
van het aanmeldingsformulier en dit ondertekend in 
het bezit van Zadkine te stellen.  
Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst 
behandeld. Na ontvangst van het 
aanmeldingsformulier volgt een ontvangstbevestiging. 
Zadkine behoudt zich het recht voor om aanmeldingen 
niet te aanvaarden indien de kennis en/of ervaring niet 
voldoende zijn. Indien de opleiding of het examen is 
volgeboekt wordt contact opgenomen met de 
betrokkene(n).  

Inschrijving en Betaling 
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier en het 
formulier verklaring tot betaling cursusgeld is de 
aanmelding definitief en zijn de inschrijfvoorwaarden 
van kracht. De opleidings- of examengelden dienen 
voor aanvang van de opleiding of het examen te zijn 
voldaan en door Zadkine te zijn ontvangen. 

Bij niet tijdige betaling, of bij het ontbreken van de 
vereiste documenten, is de inschrijver in gebreke. 
Zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is 
vereist, kan de cursist de toegang tot de opleiding 
en/of het examen worden geweigerd, waarbij de 
betalingsverplichting van de cursist onverkort blijft 
bestaan, eventueel te vermeerderen met kosten en 
renten. Indien betaling na herhaaldelijk verzoek 
uitblijft, kan Zadkine de vordering uit handen geven ter 
incasso. De (meer) kosten van het (buiten) gerechtelijk 
traject, evenals de aan Zadkine verschuldigde  
bedragen, zullen ten allen tijde volledig voor rekening 
van de cursist zijn.  

De cursist heeft na deelname recht op een certificaat, 
bewijs van deelname of een ander betreffend 
document, indien alle kosten aan Zadkine zijn voldaan, 
waaronder ook en in ieder geval te verstaan 
opleidingsgelden en eventuele bijkomende kosten. 

Annulering / opzegging 
Schriftelijke annulering / opzegging kunt u mailen  
naar info-cls@zadkine.nl onder vermelding van naam,  
het studentnummer en de opleidingsnaam. 
 
Kosten bij annulering / opzegging: 
 Bij annulering tot uiterlijk één maand voor de 

geplande startdatum van de opleiding cursus is de 
cursist geen kosten verschuldigd.  

 Bij annulering binnen 1 maand voor de geplande 
startdatum is de cursist 50% van de 
opleidingskosten verschuldigd.  

 Bij annulering / opzegging op of na de geplande 
startdatum is de cursist 100% van de 
opleidingskosten verschuldigd. 

Bij examens is annulering niet mogelijk en is het 
gehele examen geld verschuldigd.  

Voorbehoud 
Zadkine behoudt zich het recht voor genoemde prijzen 
van  boeken, gereedschappen en externe examens 
tussentijds te wijzigen en of aan te passen. 

Auteursrecht 
Het auteursrecht op het eigen materiaal van Zadkine 
berust bij Zadkine. Het materiaal mag niet worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door 
middel van druk, fotokopie of  op enige andere wijze 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Aansprakelijkheid 
Zadkine is niet aansprakelijk voor schade van welke 
aard dan ook die ontstaan is door onjuist of 
onvolledige verstrekte gegevens door cursisten. De 
aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het 
bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in 
voorkomend geval. 
 
Geschillen 
Eventuele geschillen tussen de cursist en opleider, die 
niet in  onderling overleg tot een bevredigende 
oplossing kunnen worden gebracht, kunnen worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter. 
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