
Inschrijfformulier KNAG Onderwijsdag 10 november 2017, CineMec, Ede 
    Inschrijven voor de KNAG Onderwijsdag kan ook online, ga naar geografie.nl/onderwijsdag

Graag volledig en met blokletters invullen

Naam:                     M/V*

Voorletter(s):                   KNAG-lid: Ja/Nee*

Adres: 

Postcode/plaats:                 Telefoon:  

E-mail (privé):                   E-mail (werk):

n Ik ben nog geen lid maar ik stuur nu wel het tweede formulier mee, waarbij ik lid word van het KNAG.

Ik ben werkzaam of loop stage/studeer:
 n in de onderbouw van het vo n op de pabo
 n in de bovenbouw van het vmbo n op een lerarenopleiding
 n in de bovenbouw havo/vwo n anders, namelijk

Naam school:

Adres school:

Postcode/plaats school:

Telefoon school:

n Ik wil wel/niet* een nascholingscertificaat ont vangen van het KNAG.

Geboortedatum:            Geboorteplaats:

n Optie 1: Alleen sessies, geen excursie

           Ronde A   Ronde B   Ronde C

Eerste voorkeur sessie      nr.      nr.      nr. 

Tweede voorkeur sessie     nr.      nr.     nr.

n Optie 2: Sessie in ronde A, excursie tijdens ronden B+C (let op: toeslag voor excursies)

Eerste voorkeur sessie ronde A   nr.         Tweede voorkeur sessie ronde A  nr.

Eerste voorkeur excursie ronden B+C  nr.          Tweede voorkeur excursie ronden B+C nr. 

Het nummer van de sessies en de ronde waarin ze worden aangeboden vindt u in het programma. Alle excursies vinden plaats in ronde B+C.  

Indien u geen of geen geldige tweede optie invult, behoudt het KNAG zich het recht voor om, indien de sessie van uw eerste keuze vol is, 

u zonder vooraf overleg in een andere sessie te plaatsen. Check eventueel op geografie.nl of sessies of excursies vol zijn.

* Doorhalen wat niet van toepassing is
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Schrijft zich in voor de Onderwijsdag op 10 november 2017
  Vóór 10-10 Na 10-10
n KNAG-lid E	135 E	160
n Geen lid E	235 E	260
n Student-lid KNAG E	 35 E	 45
n Student geen lid (als voltijds student ingeschreven) E	 75 E	 85
n Toeslag voor excursies 101, 102, 103 E	 17,50 E	 17,50

Totaal verschuldigd bedrag: E

Wanneer u nu lid wordt van het KNAG met het tweede formulier, dan betaalt u direct de ledenprijs. 

Eenmalige SEPA-machtiging
Incassant: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Utrecht
Incassant ID: NL35ZZZ405321030000
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming:
- Aan het KNAG om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven.
- Aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van het KNAG.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Handtekening:IBAN: 

t.n.v.:

te:

Datum:  

Naam:

E-mail betaler (indien anders dan deelnemer Onderwijsdag):

Stuur dit formulier uiterlijk 24 oktober 2017 naar: 
KNAG, Postbus 805, 3500 AV Utrecht

NB: Plaatsen worden op volgorde van inschrijving toegewezen. U ontvangt geen bevestiging van uw opgave; zonder tegenbericht bent u automatisch geplaatst. 

Ongeveer twee weken voor de Onderwijsdag ontvangt u een bewijs van inschrijving en de benodigde informatie. 

Restitutie is niet mogelijk. Op uw inschrijfbewijs kunt u wel een vervanger sturen. 

Raadpleeg www.geografie.nl/onderwijsdag voor het laatste nieuws over de Onderwijsdag.


