
 
BEDRIJFSGEGEVENS 
 
LIANDA VAN VELZEN 

Lindelaan 18 
9342 PL Een 

06-29 211 332 
info@liandavanvelzen.nl 
LiandavanVelzen.nl 

IBAN:  
NL19 INGB 0004 0104 34  
BIC: INGBNL2A 

KvK nr. 04077662   

  OPLEIDING: VISAGIE BASIS- & THEMA LESSEN

	 Inschrijf- / bevestigingsformulier              

 

Naam 

Geboortedatum

Adres

Telefoonnummer

Email adres

Datum inschrijving

Handtekening cursist

Visagie  Voorjaar 2022 
10 lessen 

Visagie  Najaar 2022                          
10 lessen

Groepsles */** 

€968,- p/p. inclusief 21% btw 

(€800,- p/p exclusief 21% btw) 

Prijzen zijn exclusief materialen-set

Groepsles */** 

€968,- p/p. inclusief 21% btw 

(€800,- p/p exclusief 21% btw) 

Prijzen zijn exclusief materialen-set

Individuele les  

€1825,- inclusief 21 % btw 

(€1500,- ex 21% btw) 
Prijzen zijn exclusief materialen-set 

Individuele les  

€1825,- inclusief 21 % btw 

(€1500,- ex 21% btw) 
Prijzen zijn exclusief materialen-set 

Materialen-set 

• Kwastenset (starterset)                      

• Brush Cup Holder                       

• Mixing palette met spatel          

• Sponsjes  

Ter waarde van €125,- incl btw 

(€103,30 ex 21% btw) 
Betaling graag vóór aanvang 

cursus i.v.m. bestellen

Materialen-set 

• Kwastenset (starterset)                      

• Brush Cup Holder                       

• Mixing palette met spatel          

• Sponsjes  

Ter waarde van €125,- incl btw 

(€103,30 ex 21% btw) 

Betaling graag vóór aanvang 

cursus i.v.m. bestellen

De  Algemene Voorwaarden vind je op liandavanvelzen.nl   
(onderaan op de homepage).

Geef je keuze aan door  

in de kolom achter  

jouw cursus een  

vinkje te plaatsen 

http://liandavanvelzen.nl
mailto:info@liandavanvelzen.nl
http://LiandavanVelzen.nl
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   * Bij voldoende inschrijvingen (twee) gaat de cursus van start. 
** Genoemd tarief geldt enkel bij deelname van minimaal  
      twee cursisten betreffende aangevinkte groepsopleiding.

Betaling: 

• Vooraf te voldoen  

 

• Twee vaste termijnen ** 

1ste termijn; voor aanvang 

van de eerste les.  

€605,- incl 21% btw. 

(€500,- ex21% btw) 

2de termijn;  
voor aanvang van les 5. 

€363,- incl 21% btw  

(€300,- ex 21% btw)

Betaling: 

• Vooraf te voldoen  

 

• Twee vaste termijnen ** 

1ste termijn: voor aanvang 

van de eerste les.  

€605,- incl 21% btw. 

(€500,- ex 21% btw) 

2de termijn;  

voor aanvang van les 5. 

€363,- incl 21% btw  

(€300,- ex 21% btw)

 Contante betaling Contante betaling

Bank overschrijving Bank overschrijving 

Bedrijfsnaam:   
   
                                               
kvk nr:   

btw id:

Bedrijfsnaam:   
    
                                              
kvk nr:   

btw id:

Factuurnummer  
(indien bekend)

Factuurnummer  
(indien bekend)

Vriendelijk dank voor jouw inschrijving 
en bevestiging van deelname

Vriendelijk dank voor jouw inschrijving 
en bevestiging van deelname

De  Algemene Voorwaarden vind je op liandavanvelzen.nl   
(onderaan op de homepage).

Geef je keuze aan door  

in de kolom achter  

jouw cursus een  

vinkje te plaatsen 

Check even of je alles 

hebt ingevuld. 

Dank je wel! 

mailto:info@liandavanvelzen.nl
http://LiandavanVelzen.nl
http://liandavanvelzen.nl

