Aanmeldingsformulier NT2

1

Gegevens leerling
Achternaam

Geboortedatum

Voornamen

Geboorteplaats

Roepnaam

Geslacht

Sofi-nummer / Burgerservicenummer
Kopie ID toegevoegd aan het formulier

Jongen

Meisje

Nationaliteit
Ja

Nee

Wilt u zo vriendelijk zijn een kopie van het ID-bewijs of paspoort bij de aanmelding toe te voegen? Heeft uw kind nog geen eigen
ID-bewijs, dan verzoeken wij u een kopie van uw paspoort mee te sturen waarin het kind staat vermeld.

Reden vertrek
Expat (zendeling)

Reis

Emigratie

Anders

Bijzonderheden
Bijzonderheden waarvan de Wereldschool op de hoogte moet zijn om een optimale begeleiding te kunnen waarborgen.
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Gegevens ouders leerling
Achternaam (ouder/verzorger 1)
Voornamen (ouder/verzorger 1)

Verblijfadres

Nationaliteit

Postcode en plaats
Land
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Achternaam (ouder/verzorger 2)

Telefoonnummer

Voornamen (ouder/verzorger 2)

E-mail

Nationaliteit

Skype

Nederlands als tweede taal
Kruis aan welke pakketten u wilt bestellen.

NT2

6-12 jaar deel start

NT2

6-12 jaar deel 1

NT2

6-12 jaar deel 2

NT2

13-18 jaar Disk 1

Nieuw pakket

NT2

13-18 jaar Disk 2

Broertje/zusje pakket

Overige gegevens
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Gegevens voor verzending van het lespakket
kruis aan indien dit adres hetzelfde is als het verblijfadres bij nummer 2.

Op welke datum vertrekt u?
Gewenste startdatum van het onderwijs

Naam van de ontvanger (zoals in paspoort weergeven)

Naam van de ontvanger

Land *

Adres

Telefoonnummer

Postcode en plaats
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E-mail
*Let op! Eventuele bijkomende douane/inklaringskosten bij verzending naar het buitenland, zijn voor rekening van de ontvanger.

Factuuradres
kruis aan indien dit adres hetzelfde is als het verblijfadres bij nummer 2.

Bedrijfsnaam

Land

t.a.v.

Telefoonnummer

Adres

E-mail

Postcode en plaats

6

Betaalwijze
Kies hoe u wilt betalen.

Factuur (vooruitbetalen in één keer)

Creditcard (+5% toeslag)
Land
Voornaam

Aanvullend in te vullen bij creditcard:
land waar card geregistreerd staat en
voornaam/achternaam voluit van de
Cardhouder.

Achternaam
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Bevestiging van aanmelding
Ondergetekende verklaart de aanvraag volledig en naar waarheid ingevuld te hebben. Ondergetekende heeft kennis genomen van
de leveringsvoorwaarden en het studiereglement van de Wereldschool.

Plaats
Datum
Naam

Ik ga akkoord met de algemene
voorwaarden.

KLIK HIER VOOR ONZE
ALGEMENE VOORWAARDEN

Alles goed ingevuld?
Sla deze pdf op en stuur deze in
de bijlage naar:

info@wereldschool.nl
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