
               

INSCHRIJFFORMULIER LEZINGEN DOOR: Amber Batson 
 
                                12 september 2020:  
Cavorting Canines – how exercise affects the body and brain of the dog 
                                                               en/of  
                                            13 september 2020: 
Troublesome teens – how can we better live with our adolescent dogs?

        
Voornaam     :    ………………………………………………………………. 
 
Achternaam :    ………………………………………………………………. 

 
    
Adres: :    ………………………………………………………………. 
 
Postcode + plaats :    ………………………………………………………………. 
 
E-mail :    ………………………………………………………………. 
 
Mobiel :    ………………………………………………………………. 

 
 
Schrijft zich in voor de volgende lezing(en) door Amber Batson en gaat akkoord met onderstaande: 
 
Aankruisen wat van toepassing is: 
 

 zaterdag 12 september 2020:  
  Cavorting Canines – how exercise affects the body and brain of the dog.  
 
  zondag 13 september 2020: 
  Troublesome teens – how can we better live with our adolescent dogs?  

 
 
 
Kosten voor 1 dag: 
Euro 110,00 (incl. BTW) en inclusief koffie-thee-water.
 
Kosten voor 2 dagen:  
Euro 200,00 (incl. BTW en inclusief koffie-thee-water.

Let op: 
Je dient je eigen lunch 
mee te nemen ! 



 
Lestijden: 
Zaterdag: 10:00-17:00  
Zondag: 9:30-16:30  
(tijden kunnen iets wijzigen ivm vliegtijden van Amber Batson)

Leslocatie: 
Zorgerf BoerenGeluk 
Rijnlanderweg 1547  
2153 KG Nieuw-Vennep  
 
Betaling: 
Aanbetaling bij deelname aan 1 dag: 45,00 euro 
Aanbetaling bij deelname van 2 dagen: euro 90,00
Factuur wordt per email gestuurd na ontvangst van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier 
en dient binnen 14 dagen te worden betaald na ontvangst van de factuur. 
 
Restant:  
Factuur wordt per email gestuurd en dient uiterlijk 12 juli 2020 te zijn betaald.
 
Annulering: 
Bij annuleren voor 12 juli 2020 ontvang je geen restitutie van het aanbetalingsbedrag.  
Bij annuleren na 12 juli 2020 ben je het volledige bedrag van deze dag/dagen aan ons 
verschuldigd. 
 
Voertaal: 
Engels 
 
Honden: 
Dit is een lezing zonder aanwezigheid van honden. 

Certificaat: 
Na afloop ontvang je een certificaat van deelname. 
 
Voor akkoord: 

Datum :   ………………………………………….  
 
Plaats :   ………………………………………….  
 
Naam :   …………………………………………. 
 
 
Handtekening :   …………………………………………. 
 
 
Dit formulier invullen, ondertekenen en per post opsturen naar: 
Hondenschool Feedback 
Astrid Verkuyl  
Hoofdweg 1238  
2153 LR Nieuw-Vennep     
of scannen en mailen naar: info@hondenschoolfeedback.nl

mailto:info@hondenschoolfeedback.nl

