Aanmeldformulier blended-learningmodule Projectleider Techniek
–– Naam deelnemer: 
–– Geboortedatum: 
–– MN servicesnummer* 
–– Postadres deelnemer:
–– Telefoonnummer deelnemer:
–– E-mailadres deelnemer:
–– Functie: 
–– Opleidingsniveau: 
Havo (met exacte vakken)

Vwo (met exacte vakken)

Mbo-4

Anders, maar ik functioneer wel op hbo-niveau, namelijk in de functie 


* W ij vragen om het MN servicesnummer om na te gaan of u werkzaam bent bij een OTIB bedrijf. Heeft u dit nummer niet paraat,
wilt u dan hieronder aangeven bij welk bedrijf u werkt? Verder zal OTIB niets met de door u aangedragen gegevens over uw
werkgever doen.
Werkzaam bij (naam bedrijf): 
Gewenste startdatum van de opleiding: 

Factuuradres
De prijs voor bij OTIB aangesloten bedrijven en werknemers is € 100,- (plus de kosten van de boeken rond de € 60,-), excl. BTW.
De factuur kunt u opsturen naar

mijn privé-adres

mijn werkgever

Naam bedrijf: 
Postadres werkgever: 
E-mailadres werkgever (factuurafdeling): 
Er moeten twee boeken worden aangeschaft, namelijk Projectmatig Creëren 2.0 van Bos & Harting en De Klantenfluisteraar van
J. van Setten.
Ik koop de boeken zelf in de boekhandel en betaal € 100,- in totaal, excl. BTW.
Ik bestel de boeken via OTIB (tegen kostprijs verkrijgbaar en verzendkosten) en OTIB stuurt ze op.
Ik betaal € 170,- in totaal, excl. BTW.
Ik ga ermee akkoord dat OTIB mijn persoonsgegevens verwerkt voor deelname aan deze blended-learningmodule en
ik heb tevens de privacy verklaring gelezen zie (www.otib.nl/privacy).
Ik verklaar dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld.

HANDTEKENING deelnemer

HANDTEKENING werkgever
(indien de factuur naar de werkgever gaat)

Stuur het aanmeldformulier op naar: OTIB, Antwoordnummer 2240, 3440 VB Woerden.
Nadat de aanmelding compleet is en de betaling ontvangen is, ontvangt u een e-mail met bevestiging van deelname.
De dagtekening van de e-mail is de startdatum van de opleiding, tenzij u op het inschrijfformulier een andere startdatum
heeft aangegeven.
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