Inschrijfformulier Fysiotherapie Startersabonnement Fydalo
Ondergetekende verklaart onderstaand abonnement aan te gaan en krijgt daarmee voor twee jaar toegang tot alle
cursussen van dit abonnement. Met het abonnement heeft ondergetekende het recht om met het cursusaanbod maximaal
30 nascholingspunten per abonnementsjaar te behalen. Elk abonnementsjaar worden nieuwe punten toegekend en
komen niet gebruikte punten te vervallen. Het actuele cursusaanbod is beschikbaar op de website en wordt in overleg
met de redactieraad voortdurend geactualiseerd. Het abonnement wordt afgesloten voor een periode van twee jaar
en wordt daarna automatisch verlengd met een jaar tot schriftelijke wederopzegging met een opzegtermijn van een maand.
Het Fysiotherapie startersabonnement is alleen geldig voor personen die maximaal 2 jaar afgestudeerd zijn van de HBO
opleiding Fysiotherapie.
Abonnement
CME-Online® Fysiotherapie
Prijs (2015): €599,- per cursist per jaar, met 50% korting voor de eerste 2 jaar

*Bij het aanmelden hebben we een
kopie van het diploma nodig.
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Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan CME-Online om van zijn/haar bovengenoemde bankrekening bedragen
af te schrijven wegens levering van vermeld abonnement. Het is ondergetekende bekend dat hij/zij een verzoek tot terugboeking van uit
hoofde van de machtiging afgeschreven bedragen kan doen aan zijn/haar bankrekening tot 56 kalenderdagen na datum van de afschrijving.
De machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken door schriftelijke melding aan CME-Online. De incasso door CME-Online vindt plaats
14 dagen na verzenden van de factuur aan de deelnemer. Op alle offertes, diensten en leveringen van CME-Online vof zijn de algemene
voorwaarden van toepassing zoals gepubliceerd op www.e-wise.nl/algemene_voorwaarden.
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CME-Online vof

Janssoniuslaan 40

BIC: DEUTNL2N

IBAN: NL15 DEUT 0525 6478 72

3528 AJ

Utrecht

Akkoord met de voorwaarden

tel: 030 - 26 44 100

fax: 030 - 26 44 199

btw-nummer: NL 8224.81.728.B.01

CME-Online vof
Antwoordnummer 56511
3506 WB Utrecht
email: info@cme-online.nl

handelsregister: 30288458

www.cme-online.nl

