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IDENTIFICATIE VAN DE STUDENT(E):
Naam:...................................................................................Voornaam:.................................................
Geboortedatum en -plaats:....../......./19........-..............................Nationaliteit:......................................
Straat:...........................................................Nr:..............Pc:.................Stad:.........................................
Land:..................................................................Email:..........................................................................
Gsm:.........................................................................Tel/Fax:.................................................................
►Gelieve een pasfoto op te sturen met uw inschrijvingsformulier
DATA EN PRIJZEN VAN DE GEKOZEN OPLEIDING
Kruis de gewenste opleiding(en) aan en vul de gewenste data in van op de online kalender:

OPLEIDING

X

GEKOZEN
TARIEF VOORSCHOT SALDO
DATA
BTWINCL. (bij inschrijving!)

Make up for Beauticians (30u of 5 dagen)
Dagles op woensdag

1250

250

1000

500

250

250

750

250

500

750

250

500

750

250

500

750

250

500

1250

250

1000

840

240

600

Eye liner techniques (12u of 2 dagen)
Dagles op zondag
Bridal make up (18u of 3 dagen)
Dagles op zondag
Contouring/Strobing (18u of 3 dagen)
Dagles op woensdag
Smokey techniques (18u of 3 dagen)
Dagles op woensdag
Black Beauty (18u of 3 dagen)
Dagles op zondag
Oriental make up (30u of 5 dagen)
Dagles op woensdag
Nagelstyling (20u of 5 dagen)
Dagles op maandag

Dit formulier (zowel 1 als 2/2) terug sturen of mailen naar:
Chatô Bvba – Chantilooks
Groenenborgerlaan 27, 2610 Wilrijk
E-mail: info@chantilooks.be
Belfius – IBAN BE04 0689 0572 8231 – BIC: GKCC BEBB
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MATERIAAL:
1. Het persoonlijk werkmateriaal (producten, borstels, accessoires, producten...) is niet inbegrepen in de
prijs van de opleiding. (U dient bij ons een MAKE UP FOR EVER of een Chatô Nagelstyling
startpakket aan te kopen.)
2. Tijdens de lessen van de make up opleidingen worden er soms producten door MAKE UP FOR
EVER ter beschikking gesteld van de deelnemers met uitzondering van het persoonlijk
werkmateriaal (borstels, accessoires, eigen producten,...)
3. Startpakket moet besteld worden ten laatste 14 dagen voor aanvang van de cursus na betaling van het
volledige cursusgeld. U krijgt een uitzonderlijke korting van 10% op de make up, 30% op de gels en
15% op de overige nagelstyling materialen.

BETALINGSWIJZE:
Voorschot wordt onmiddellijk betaald of overgeschreven bij inschrijving van uw gekozen opleiding.
De inschrijving wordt bevestigd wanneer de gehele som van het cursusgeld betaald is. Pas dan is uw plaats
verzekerd!
Cash bij inschrijving:..............................................................................................................
Voorschot:...........................................................Betalingswijze:...........................................
Saldo:..................................................................Betalingswijze:...........................................
Bankrekeningnummer voor betalingen via een bankoverschrijving:
Belfius – IBAN BE04 0689 0572 8231 – BIC: GKCC BEBB

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN :
Aanvaarde betalingswijzen: bij voorkeur via overschrijving, zo niet cash of bancontact bij
Chantilooks.
In geval van annulering binnen 20 werkdagen voor aanvang van de opleiding, wordt enkel de waarde
van het voorschot ingehouden door het opleidingscentrum.
Het startpakket kan sowieso niet worden teruggenomen. Bij betaling vervalt dan ook de 10, 15 en/of
30%. Indien reeds betaald moet u het kortingsbedrag nog bijbetalen.

GEDAAN TE:........................................................OP:..........................................20..........
Handtekening
voorafgegaan door verklaring
“Goed voor akkoord, gelezen en goedgekeurd”

