
INSCHRIJVINGSFORMULIER 
MC ONDERHANDELEN VOOR PROFESSIONELEN 2021

Naam  _____________________________________________________________________________________

Voornaam _____________________________________________________________________________________

Beroep _____________________________________________________________________________________

Bedrijf _____________________________________________________________________________________

Adres  _____________________________________________________________________________________

GSM __________________________________   Tel _____________________________________

E-mail _____________________________________________________________________________________

BTW  _____________________________________________________________________________________

Schrijft zich in

 O voor de volledige cursus (3 dagen) à € 2.450 (btw excl.) en gaat akkoord met de Agrementor, 
The Academy algemene voorwaarden. Ik kies volgende opleidingssessie:
o 28-29-30 januari 2021
o 29-30-31 juli 2021
o 26-27-28 augustus 2021
o 18-19-20 november 2021

 O maakt gebruik van de vroegboekkorting à € 2.205 (btw excl.), indien ingeschreven vóór 30.11.2020

 O wil gebruik maken van de kmo-portefeuille en gecontacteerd worden m.b.t. deze kmo-portefeuille.

Heeft kennis genomen van deze opleiding via

 O AGREMENTOR, Willem Meuwissen en Theo De Beir

 O mail - nieuwsbrief

 O LinkedIn

 O Andere: ____________________________________________

Handtekening

Naam 
Hoedanigheid 
Datum

Terug te sturen aan Agrementor, The Academy: 
seeyou@agrementoracademy.com

DAGINDELING

12u30 - 13u00 : broodjeslunch 
13u00 - 15u00 : sessie 1 
15u00 - 15u15 : koffiepauze 
15u15 - 17u15 : sessie 2 
17u15 - 17u30 : koffiepauze 
17u30 - 19u30 : sessie 3 
19u30 - 20u00 : netwerkdrink

U komt aan na de files, er is 
ruime parking voorzien, en u 
vertrekt huiswaarts na de files.

seeyou@agrementoracademy.com 

THE AGREMENTOR NEGOTIATION and MEDIATION ACADEMY vzw
Winston Churchilllaan 51 - 1180 Brussel 
T. +32(0)2 340 24 00 - BTW BE0724 969 189 - KREDBEBB: BE79 7360 6160 1633

wil geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.O 



PRAKTISCHE GEGEVENS

1. Agrementor, The Academy is door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als 
opleidingsinstituut en alle aangeboden bemiddelingsopleidingen zijn inhoudelijk 
goedgekeurd en erkend door de FBC. De door Agrementor, The Academy afgeleverde 
opleidingscertificaten kan u aanwenden om uw erkenning als bemiddelaar te verkrijgen.

2. Agrementor, The Academy is in het kader van de kmo-portefeuille erkend als 
dienstverlener, onder het erkenningsnummer DV.0236056. Concreet kan u genieten van 
een subsidie van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (grote ondernemingen) op de 
opleidingskost, exclusief btw en catering. Voor uw aanvraag: www.kmoportefeuille.be.

3. De prijs van de opleiding is inclusief broodjeslunch, koffiepauzes, cursus, hand-outs en 
het officiële certificaat van deelname.

4. U kan zich online inschrijven via www.agrementoracademy.com of via mail aan 
seeyou@agrementoracademy.com. U ontvangt aansluitend een factuur die contant 
betaalbaar is. Bij gebruik van de kmo-portefeuille dient u aan ons de catering, de btw 
en uw deel van het lesgeld te betalen. De juiste bedragen staan op de factuur vermeld. 
Ontvangst van uw betaling geldt als inschrijving.

5. Het aantal deelnemers is beperkt zodat we aan elkeen persoonlijke aandacht kunnen 
geven. Inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van ontvangst van betaling. De 
opleidingen kunnen worden geannuleerd tot twee weken voor aanvang. In geval van 
overmacht door Covid-19 kunnen de opleidingen geheel of gedeeltelijk digitaal worden 
gegeven.

6. Enkele dagen voor het begin van de opleiding bezorgen wij u een wegbeschrijving en 
praktische informatie. Ter plaatse is een ruime gratis parking voorzien.

7. De opleidingen zijn 50-50 theorie en praktijk. De praktijk wordt gegeven aan de hand 
van rollenspellen die uw persoonlijke aanwezigheid vereisen. Gelieve afwezigheden tijdig 
te melden.

8. De opleidingsuren zijn van 12u30 tot 21u. Zo kunt u nog de dringende zaken van de 
werkdag afhandelen en de files vermijden. Op zaterdag zijn de lesuren van 9u30 tot 19u.




