
INSCHRIJVINGSFORMULIER 
masterclass bemiddelend leidinggeven 2021

Naam  _____________________________________________________________________________________

Voornaam _____________________________________________________________________________________

Beroep _____________________________________________________________________________________

Bedrijf _____________________________________________________________________________________

Adres  _____________________________________________________________________________________

GSM __________________________________   Tel _____________________________________

E-mail _____________________________________________________________________________________

BTW  _____________________________________________________________________________________

Schrijft zich in voor de 

 O wil gebruik maken van de kmo-portefeuille - erkenningsnummer DV.0236056 
steunpercentage Vlaanderen tot max.30%. - Brussel 50%.

heeft kennis genomen van de opleiding via: ____________________________________________

Handtekening

Naam 
Hoedanigheid 
Datum

Terug te sturen aan New Deal Academy: seeyou@newdeal.academy 
NEW DEAL ACADEMY vzw - Winston Churchilllaan 51 - 1180 Brussel - 02 340 24 01 - btw BE0734 969 189

wil geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.O 

New Deal Academy behoudt zich het recht om een opleiding te annuleren (volledige terugbetaling) of de opleiding digitaal te 
laten doorgaan (kosten van catering worden terugbetaald). 

Permanente vorming: uw erkenning voor permanente vorming kan u individueel aanvragen bij uw professionele 
organisatie voor 16 uur (volledige opleiding). Deze opleiding is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie..

U kan zich online inschrijven via www.newdeal.academy of via email aan: seeyou@newdeal.academy. Na ontvangst van 
uw inschrijving sturen wij u een factuur toe die contant betaalbaar is. De betaling dient in ons bezit te zijn één maand voor 
aanvang van de opleiding. Enkele dagen voor het begin van de opleiding bezorgen wij u een weg-
beschrijving evenals de nodige praktische informatie.

Indien er tussen de partijen de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze algemene 
voorwaarden een geschil ontstaat dat niet op minnelijke wijze kan worden bijgelegd, dan zullen de partijen in de 
eerste plaats beroep doen op het bemiddelingstraject en zullen ze zich ertoe verbinden om hieraan loyaal deel 
te nemen. Vanaf het moment dat er een verzoek om bemiddeling door één van beide partijen is ingediend, hebben 
de partijen 15 dagen tijd om akkoord te gaan over de naam van een erkend bemiddelaar die op de 
geactualiseerde lijst van bemiddelaars, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie, vermeld 
staat. De bemiddeling zal ten laatste 15 dagen na keuze van de bemiddelaar aanvangen. De bemiddeling 
mag niet langer dan 15 dagen duren, tenzij de partijen hieromtrent een uitdrukkelijk ander sluitend akkoord 
sluiten. In geval de bemiddeling mislukt, dan zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement Brussel bevoegd.

O 

O 

masterclass Bemiddelend Leidinggeven (2 dagen) aan € 1450, excl. btw
maakt gebruik van de vroegboekkorting (10%) à € 1305 (btw excl.), indien ingeschreven vóór 30.06.2021.
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