Opleiding Crisismanager Practitioner 2021
Schrijf je in voor onze hoog gewaardeerde opleiding Crisismanager. Bouw je ervaring uit en ontwikkel in
2x3 dagen cruciale kennis, vaardigheden en competenties in jouw vakgebied: crisismanagement .

Opleidingsdata
Geef hier je
voorkeur aan:

Uw gegevens
Deelnemer
Gegevens
Deel 1

Keuze opleidingsdata

2 x 3 dagen

09:00 tot 22:00

dag 3 en 6 tot 16:00

□ 2021 Crisismanager36® voorjaar 9 – 11 mrt en 20 – 22 april (inschrijven vóór 1 feb)
□ 2021 Crisismanager37® zomer 8 – 10 juni en 7 – 9 sept (inschrijven vóór 1 mei)

Deelnemer
_

Organisatie

Handtekening

Achternaam en voorletters: _______________________________________
Voornaam: _________________________ Titel(s): _________________ M/V
Telefoon: _________________________Mobiel:_______________________
E-mail: _________________________________________________________
Naam organisatie: ________________________________________________
Rol in de crisisorganisatie: _________________________________________
Factuur ten name van:_____________________________________________
Factuuradres:____________________________________________________
□ Ik geef toestemming aan Trimension om mij na de opleiding toe te voegen aan het CMRalumni netwerk. Bovenstaande gegevens (deel 1) worden dan gebruikt om mij op de hoogte
te houden van nieuws, ontwikkelingen en

activiteiten specifiek gericht op CMR-alumni

(maximaal 4 keer per jaar). Onderstaande gegevens worden vernietigd.

Deelnemer
Gegevens
Deel 2

Telefoonnummer in geval van nood:________________________________

Handtekening

Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden zoals vermeld op dit
inschrijfformulier.

Dieetwensen/beperkingen/allergieën: ______________________________
Insights Discovery Profiel beschikbaar: □ nee, □ ja, opgemaakt dd.: ______

Datum: ____________________ Handtekening: ________________________

Inschrijfprocedure

Opsturen

Ontvangstbevestiging

Intake

Betaling

Opsturen naar

crisismanager@trimension.nl

of

Trimension BV
Delftechpark 11
2628 XJ Delft

Vervolg

Trimension stuurt na ontvangst van het volledig ingevulde formulier een bevestiging. Na sluiting
van de inschrijftermijn kijken we of er voldoende deelnemers zijn en als de opleiding doorgang
kan vinden nodigen we de deelnemer uit voor een intakegesprek. Dit gesprek staat in het teken
van het vinden van een optimale match tussen opleiding en deelnemer. Na het intakegesprek
wordt de factuur voor de opleiding verstuurd naar de betalende instelling of deelnemer.

Randvoorwaarden

Privacy

Annulering mogelijk

Verschuiving

Prijs €5.250,-- all-in
en vrij van BTW

Investering

De investering voor de opleiding Crisismanager bedraagt €5.250,- vrij van BTW en all-in. Dit
bedrag is inclusief het verblijf op een prachtige locatie, ontbijt, lunch en diner. Het bedrag dient
uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.

Annulering

De deelnemer heeft een bedenktijd van 14 dagen na aanmelding, uitgezonderd bij aanmelding
binnen 14 dagen voor de feitelijke start van de opleiding in welk geval geen bedenktijd meer van
toepassing is.
Tot één maand voor aanvang van de opleiding is schriftelijke annulering mogelijk met volledige
restitutie van het lesgeld.
Trimension behoudt zich het recht voor om bij een te gering aantal deelnemers de betreffende
opleiding te annuleren. Wanneer de opleiding afgelast wordt, zal Trimension de deelnemers
hiervan tenminste twee weken van te voren schriftelijk op de hoogte stellen.

Verschuiving

Bij verschuiving van de ene CMR-opleiding naar de andere of annulering binnen 1 maand voor
aanvang wordt 20% van het lesgeld in rekening gebracht.

Privacy

Trimension gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie daarvoor ook onze
privacyverklaring. Trimension bewaart de gegevens die u in dit formulier verstrekt tot het einde
van de opleiding. Daarna worden deze gegevens verwijderd, tenzij anders is aangegeven op dit
formulier.

Locatie

Landgoed Groot-Warnsborn, Bakenbergseweg 277, 6816 VP Arnhem

Meer informatie? Bel 015-2511670
Of e-mail ons crisismanager@trimension.nl

