Beste cursist
Ook nu bieden we je de mogelijkheid om per overschrijving in te schrijven voor de cursussen van het 2de semester.
Het overzicht per leslocatie, met de code van elke cursus en het te storten bedrag is vanaf half december te
verkrijgen op school of te downloaden via de website.
Voor sommige cursussen zijn de plaatsen beperkt. Daarom is het belangrijk om snel in te schrijven.
Aandachtspunten:
§ Je inschrijving wordt via mail bevestigd.
Indien de cursus volzet zou zijn, word je op een wachtlijst geplaatst, en zal de school je hierover telefonisch
of via mail contacteren. De eerste les ontvang je je inschrijvingsfiche van je leerkracht.
§ Wil je betalen met opleidingscheques, dan stort je nu het volledige bedrag. De verrekening van de cheques
gebeurt bij de start van de cursus.
§ Heb je recht op vermindering van het inschrijvingsgeld (attesten VDAB, OCMW …), dan moet je vóór de
betaling je attest mailen naar: brasschaat@lbconderwijs.be . Per kerende laten we je dan weten hoeveel je
moet betalen en vervolgens kan je inschrijven via overschrijving.
§ Als je pas bij het begin van het semester je attest binnenbrengt moet dit binnen de 30 dagen van de
inschrijvingsdatum (= overschrijvingsdatum) gedateerd staan, anders kunnen wij dit niet aanvaarden voor
terugbetaling.
Wil je graag persoonlijk komen inschrijven dan ben je welkom vanaf maandag 7 januari 2019 tijdens de
openingsuren van het secretariaat in Berchem en Brasschaat ‘Campus Coppens’. Betalen gebeurt bij voorkeur met
Bancontact.
De meeste lessen starten vanaf maandag 28 januari 2019, tenzij anders vermeld.
Met vriendelijke groet
Het team van CVO LBC ‘Berchem-Brasschaat’

LET OP! Nieuwe cursisten kunnen zich NIET inschrijven via deze procedure, omdat wij hun persoonlijke gegevens
niet in ons bestand kunnen terugvinden en de overschrijving dus ook niet kunnen verwerken. Zij kunnen ons
contacteren via mail: berchem@lbconderwijs.be of brasschaat@lbconderwijs.be
Uiteraard zijn zij voor inschrijving ook welkom vanaf maandag 7 januari 2019 tijdens de openingsuren van het
secretariaat in Berchem en Brasschaat ‘Campus Coppens’.

Inschrijvingsgeld:

zie cursusaanbod

Rekeningnummer:

IBAN BE39 8939 4403 8219 — BIC VDSP BE 91
Ter attentie van: Volwassenenonderwijs LBC-NVK ‘Berchem-Brasschaat’

Mededeling:

(meisjes)NAAM + CURSUSCODE van de cursus waarvoor je inschrijft + je TELEFOONNUMMER

