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Inschrijfformulier e-mailen naar Maike van der Donk 
vanderdonk@fbned.nl 
 
 
PROGRAMMA 
 
 
 
 

  
¨ Uitdagingen in het familiebedrijf 

¨ MY WAY 
¨ Niet-familiedirecteur in het familiebedrijf 

¨ Het familiestatuut 
¨ Ik, mijn familie en het bedrijf 

 

	

 
DEELNEMER EN 

  
Voornaam ¨ M        ¨ V 

CONTACTPERSOON   
Achternaam 

   
Mobiel telefoonnummer 

   
E-mailadres 

   
Functie 

	

 
DEELNEMER 

  
Voornaam ¨ M        ¨ V 

   
Achternaam 

   
Mobiel telefoonnummer 

   
E-mailadres 

	

 
DEELNEMER 

  
Voornaam ¨ M        ¨ V 

   
Achternaam 

   
Mobiel telefoonnummer 

   
E-mailadres 

	

 
BEDRIJFSGEGEVENS 

  
Bedrijfsnaam 

   
Straat en huisnummer 

   
Postcode en plaats 

   
Telefoonnummer 
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OVERIGE GEGEVENS 

 Zijn er speciale dieetwensen en/of eet u vegetarisch? 

¨ nee        ¨ ja, namelijk: 

   

Wat is voor u de aanleiding om deel te nemen aan het programma? 

   

   

 

 
FACTUURADRES 

  
Factuur naar              ¨ privé        ¨ bedrijf 

   
Naam 

   
Postadres 

   
Postcode en plaats 

 

 
ANNULERINGS- 
VOORWAARDEN 

 Onder annulering verstaan we het opheffen van de inschrijving. FBNed hanteert de volgende 

annuleringsregeling. 

· Tot 8 weken vóór aanvang van de eerste opleidingsdag kunt u zonder kosten schriftelijk annuleren. (Als in 
het geval van My Way het persoonlijk gesprek en/of het feedback-gesprek al hebben plaatsgevonden, dan 

worden de kosten hiervan aan u doorberekend.) 

· Bij annulering van de opleiding op een termijn van 6 weken tot 2 weken voor aanvang van de eerste 
opleidingsdag wordt voor My Way, Uitdagingen in het familiebedrijf en Het familiestatuut € 1.000,- in 
rekening gebracht. Voor Ik, mijn familie en het bedrijf en Niet-familiedirecteur in het familiebedrijf zal € 800,- 

in rekening worden gebracht. 

· Bij annulering gelijk aan of korter dan 2 weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag worden de 
volledige kosten in rekening gebracht.  

· Annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Als annuleringsdatum geldt de ontvangstdatum van 
de brief c.q. de verzenddatum van het e-mailbericht. 

N.B. Bij onvoldoende aanmeldingen zal FBNed het programma uitstellen dan wel annuleren. 

 
 

 
AKKOORD 
 

 Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging van deelname en de factuur. De kosten voor 

deelname dienen na ontvangst van de factuur binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan. 

 

Voor akkoord 

   
Naam 

   
Plaats en datum 

   
Handtekening 
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