
Inschrijfformulier cursussen laatste wijziging 10-11-2017 

Inschrijfformulier: 
 
Ondergetekende meldt zich aan voor de cursus: 
 

 Farmaceutische analyse 

 TDM, Tox en farmagenetica 

 Praktijkcursus klinische toxicologie 
 

Persoonlijke gegevens 
 
Naam en voorletters : ……………………………………………………………….M / V

1
 

Roepnaam : …………………………………………………………………….. 

Adres : …………………………………………………………………….. 

Postcode en woonplaats : …………………………………………………………………….. 

Telefoon : …………………………………………………………………….. 

Geboortedatum
2

 : ………………en -plaats
2
………………………………………… 

lid NVK-FAZ : Ja / Nee
1
 

 

Werkgever 
 
Instelling : ……………………………………………………………………. 

Afdeling : ……………………………………………………………………. 

Adres : ……………………………………………………………………. 

Postcode en plaats : ……………………………………………………………………. 

Telefoon : ……………………………………………………………………. 

E-mailadres : ……………………………………………………………………. 

 

Opleiding en ervaring 
 
Vooropleiding : ……………………………………………………………………. 

Datum diploma : ……………………………………………………………………. 

Laboratoriumopleiding
3,4 : ……………………………………………………………………. 

Datum diploma : ……………………………………………………………………. 

Overige opleidingen : ……………………………………………………………………. 

Huidige functie : ……………………………………………………………………. 

Jaren ervaring : totaal: ……….. in klin-farm lab:………….. 

 
Overige informatie die relevant is voor de aanmelding 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Factuur te zenden aan : …………………………………………………………………. 
 
Datum:  Plaats:  Handtekening: 
 
 
 
1: doorhalen wat niet van toepassing is 
2: gegevens noodzakelijk voor certificaat 
3: kopie diploma meesturen 
4 :indien geen HLO analytische chemie CV mee sturen 
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Bij de inschrijving gelden de volgende voorwaarden 
 
• Aanmelding geschiedt door het insturen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier aan het 

secretariaat van de opleidingencommissie. 
• De aanmeldingen zullen op volgorde van binnenkomst worden behandeld waarbij leden voorrang 

hebben boven niet-leden. 
• Bij twijfel over het vereiste toelatingsniveau beslist de begeleidingscommissie. 
• Vrijstellingen voor onderdelen van een cursus worden verleend door de begeleidingscommissie. 
• Het cursusbedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus te worden voldaan. 
• Annulering van de inschrijving dient uitsluitend schriftelijk te geschieden en wel tenminste 1 

maand voor de aanvang van de cursus. Bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang van de 
cursus vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. 

• De vereniging behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaand bericht de samenstelling van de 
cursussen te veranderen. 

• De vereniging behoudt zich het recht voor om de cursus niet te laten doorgaan. De cursist krijgt 
dan het volledige cursusgeld gerestitueerd. 

• De vereniging behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaand bericht de cursusgelden aan te 
passen. 

 

 
Informatie cursussen: opleidingen@nvkfaz.nl  
 
 

Aanmelding: 
Potentiële cursisten kunnen zich aanmelden door een scan van het ingevulde aanmeldingsformulier te 

sturen naar: opleidingen@nvkfaz.nl  
 
 
 

Formulier sturen naar : 
 
Secretariaat opleidingscommissie 

t.a.v. Mevr F. Smit 

Medisch Centrum Leeuwarden, Apotheek, laboratorium 

Henry Dunantweg 2 

8934 AD Leeuwarden 

Tel. 058-2866611 

E-mail: opleidingen@nvkfaz.nl  
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