
 

Inschrijfformulier voor deelname aan de  

Masterclass Bipolaire Stoornissen 2018 georganiseerd  

door het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) 

______________________________________________________________________________ 

 
Masterclass KenBiS 2018 

 
 

1 

Hierbij geeft ondergetekende zich op voor deelname aan de Masterclass Bipolaire Stoornissen 

2018, georganiseerd door het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS), op 

Dinsdag 11 september en woensdag 12 september (met overnachting) 

Dinsdag 16 oktober en woensdag 17 oktober (met overnachting) 

Dinsdag 13 november 

Locatie: Hotel De Bergse Bossen, Traaij 299, 3971 GM Driebergen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MIJN GEGEVENS 

 

O de heer  O  mevrouw 

 

Achternaam  : ___________________________________________________________ 

Voorletters  : ___________________________________________________________ 

Voornaam  : ___________________________________________________________ 

Adres (privé)  : ___________________________________________________________ 

Pc + woonplaats : ___________________________________________________________ 

Tel.nr (mobiel)  : ___________________________________________________________ 

E-mailadres  : ___________________________________________________________ 

Geboortedatum  : ___________________________________________________________ 

Werkzaam bij  : ___________________________________________________________ 

Functie   : ___________________________________________________________ 

BIG nummer  : ___________________________________________________________ 

Werkplek  : O klinisch  O  ambulant 

Ervaring met psycho-educatiecursus    :  ja / nee 

Aantal jaren ervaring met patiënten met bipolaire stoornis  : ___________ jaar 

Handtekening deelnemer    Datum 

 

 

________________    __________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 
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BETALING 

De totale kosten per deelnemer voor de Masterclass 2017 zijn: 

€ 1.850,- per deelnemer werkzaam bij een instelling die NIET is aangesloten bij het Kenniscentrum 

Bipolaire Stoornissen (KenBiS) 

€ 900,- per deelnemer werkzaam bij een instelling aangesloten bij het Kenniscentrum Bipolaire 

Stoornissen (KenBiS) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wie draagt de kosten van de Masterclass?  O werkgever  O  ikzelf 

 

Naam    : __________________________________________________________ 

t.a.v.   : __________________________________________________________ 

Factuuradres  : __________________________________________________________ 

Pc en plaats  : __________________________________________________________ 

Kostenplaats  : __________________________________________________________ 

Factuurmailadres : __________________________________________________________ 

E-mail contactpersoon : __________________________________________________________ 

Tel.nr. contactpersoon : __________________________________________________________ 

Namens bovengenoemd bedrijf / instelling verklaart ondergetekende aan de betalingsverplichting 
voortvloeiend uit deze aanmelding te zullen voldoen. De factuur zal per mail worden verzonden 
door MKB Assist in Houten. Dit administratiekantoor verzorgt de financiële administratie van 
KenBiS. 

 

Handtekening budgethouder  Datum 

 

 

_______________________  ________________________   

 

 

Dit formulier graag volledig ingevuld en ondertekend retourneren naar 

masterclass@kenbis.nl. 

 

______________________________________________________________________ 


