Aanmeldingsformulier
Naam en voorletter(s):
Roepnaam:
Straat en nummer:
P.code/ woonplaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Telefoonnummer(s):
E-mailadres:
Behaalde diploma(´s):

Verklaring
Met het invullen en ondertekenen van dit formulier verklaar ik mij op te geven
voor de studie tot klassiek homeopaat aan de Academie voor Klassieke
Homeopathie coöperatie U.A., hierna te noemen AvKH en verplicht ik mijzelf tot
het betalen van:
• Het inschrijfgeld (€ 95,00) voor de intakeprocedure
• Het collegegeld voor het eerstvolgende studiejaar indien ik word aangenomen (de
hoogte van het bedrag is mij bekend).
• Daarnaast verklaar ik akkoord te gaan met de algemene voorwaarden,
privacyverklaringen en reglementen en dit formulier naar waarheid te hebben
ingevuld.
Administratie:
Email:
Leslocatie:
Bank:

De Moesmate 73, 7206 AG, Zutphen. Telefoon 085-0150050
administratie@avkh.nl
Dokterspad 2, 8025 AW Zwolle
Triodosbank NL52TRIO0379309939

Hoe gaat de inschrijfprocedure?
1.

Je stuurt dit ingevulde en ondertekende inschrijfformulier naar:
Academie voor Klassieke Homeopathie
t.a.v. het secretariaat
De Moesmate 73
7206 AG Zutphen
of naar administratie@avkh.nl

Wil je bij dit formulier meesturen:
• een kopie van je relevante diploma´s (diploma´s die tenminste het HAVO of
afgerond MBO4-niveau aantonen)
• een kopie van je paspoort OF een uittreksel uit het persoonsregister (te koop bij de
gemeente waar je woont) Het BSN mag je onlkeesbaar maken.
• je CV (een lijst met je gevolgde opleidingen en werkervaringen)
• een recente pasfoto (of foto waar je gezicht goed op staat). Met 'n papieren fotootje
zijn we al blij maar als je hem ons digitaal kunt aanleveren (administratie@avkh.nl)
is onze administratie helemaal gelukkig.
• Eventueel een bewijs van deelname aan een EHBO met homeopathie cursus.
2.

Binnen twee weken krijg je in de regel een bevestiging van ontvangst.
Komt je inschrijfformulier in de schoolvakanties binnen, dan kan het
langer duren.

3.

Bij de bevestiging ontvang je een nota voor het inschrijfgeld (€ 95,—).
Zodra het inschrijfgeld bij ons binnen is, is je aanmelding definitief.

4.

Je ontvangt een uitnodiging voor een gesprek op de Academie met één
van de leden van de toelatingscommissie. In dat gesprek beoordelen we
je vooropleiding en kijken we samen met jou of we je kunnen toelaten.
Zijn er veel onduidelijkheden over vrijstellingen, dan kan het zijn dat
iemand van de studieleiding ook bij dit gesprek aanwezig is.

5.

Indien mogelijk, melden we je gelijk na het gesprek of je bent toegelaten.
Indien dat niet kan, laten we je binnen twee weken (buiten de
schoolvakanties) weten of bent toegelaten tot de opleiding.

Plaats:

Datum:

Handtekening:

