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( I N V U L L E N   I N   B L O K L E T T E R S   A . U . B )  
 

Ondergetekende,  
 

Achternaam (bij gehuwde 
vrouwen ook de meisjesnaam)   m  v  

     
Voornamen (voluit)   

     
Roepnaam   

     
Straatnaam    Nummer  

     
Postcode   Woonplaats  

     
Telefoon thuis   Telefoon werk  

     
Geboortedatum   Geboorteland  

     
Geboorteplaats    Vooropl./diploma’s  

     
E-mailadres   

 

 
Meldt zich aan voor de cursus(sen) / training(en) / opleiding(en): 

 

  

Herhalingstraining en -toetsing Verpleegtechnisch Handelen 

 Gaarne op de achterkant aankruisen voor welke onderdeel/onderdelen u zich wilt inschrijven.  
 
De betaling van het totale cursusgeld ad € ……..…….  geschiedt als volgt:      

 Ik betaal de cursus zelf 

 Mijn werkgever betaalt de cursus 
(indien de werkgever voor de financiële afwikkeling zorgdraagt, wilt u dan het onderstaande laten invullen en ondertekenen.) 
 

 

 

Bedrijf/Instelling   

     
Contactpersoon    Afdeling  

     
Straatnaam    

Numme
r 

 

     
Postcode   Plaats  

     
E-mailadres   

Verklaart het cursusgeld rechtsreeks te zullen voldoen en gaat akkoord met de algemene voorwaarden. 
 

  Handtekening en bedrijfsstempel  Handtekening cursist(e) 

 
   
   

   

     
  Datum  Datum 

 
 

S.V.P. RETOURNEREN AAN: 
Helenastraat 15 
2595 HA  DEN HAAG 
 
@  

I N S C H R I J F F O R M U L I E R   
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Onderdeel Gewenste datum : Graag uw keuze aangeven 

32-01  Medicatie A: IM-, SC injectie, 
insulinepen, bloedsuiker bepalen, 
Insuflon, bloeddruk meten. 

 

 O   E learning + toets 
O   E learning +training + toets 
 

32-02 Medicatie B: Checken en 

Toedienen; oraal, rectaal, via de 
huid, via de slijmvliezen en via de 
luchtwegen, inhalatie en vernevelen, 
zuurstof toedienen. 
 

 O   E learning + toets 
O   E learning +training + toets 
 

32-03 Uitscheiding: Blaaskatheter 
inbrengen (m/v), suprapubische 
katheter verzorgen, blaasspoelen, 
verzorgen AP/UP. 
 

 O   E learning + toets 
O   E learning +training + toets 
 

32-04 Voeding: Maagsonde inbrengen, 

P.E.G. sonde verzorgen en verwisselen, 
sondevoeding toedienen, 
hypodermoclyse inbrengen. 
 

 O   E learning + toets 
O   E learning +training + toets 
 

32-05 Wondverzorging: Verzorgen van 
rode en gele wonden, ambulante 
compressie therapie, 
verzorgen van tracheastoma. 
 

 O   E learning + toets 
O   E learning +training + toets 
 

32-06 Infuus en Intraveneuze medicatie: 
Perifeer infuus inbrengen, 
venapunctie uitvoeren, verzorgen 
van CVK (Centraal Veneuze 
Katheter),bolusinjectie/zijlijn/spuit
enpomp of infuuspomp, verzorgen 
van epidurale lijn 
 

 O   E learning + toets 
O   E learning +training + toets 
 

32-07 Verwondingen en diverse 
verbanden. Onvoorziene en acute  
situaties 
 

 O   E learning + toets 
O   E learning +training + toets 
 

 
U kunt zich inschrijven voor de volgende data: 

Dinsdag 17 januari 2017 Dinsdag 26 september 2017 

Woensdag 22 februari 2017 Woensdag 25 oktober 2017 

Dinsdag 21 maart 2017 Dinsdag 21 november 2017 

Woensdag 19 april 2017 Dinsdag 19 december 2017 

Woensdag 10 mei 2017  

Woensdag 21 juni 2017  

 

1 x E learning + toets = € 95,- per thema  -STRIPPENKAART voor 3 X thema = € 410,- 
 
1 x E learning +training + toets = € 145,-   -STRIPPENKAART voor 6 X thema = € 795,- 

S.V.P. RETOURNEREN AAN: 
Helenastraat 15 
2595 HA  DEN HAAG 
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A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N  
 
 

Totstandkoming van de overeenkomst 
De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Menskracht 7 
komt tot stand door: 

 de door Menskracht 7 en de opdrachtgever getekende 
schriftelijke overeenkomst; 

 door de opdrachtgever voor akkoord getekende 
schriftelijke bevestiging; 

 door schriftelijke bevestiging door Menskracht 7 aan de 
opdrachtgever van de telefonische 
aanmelding/opdracht. 

 
Betaling 
1. Het cursusgeld dient te worden voldaan uiterlijk 1 maand 

na facturering op de door Menskracht 7 aangegeven wijze 
zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders 
is overeengekomen. 

2. Bij niet of niet tijdige betaling na deze maand is de 
opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke 
rente verschuldigd. 

3. Indien het een in-company cursus betreft, dan is de 
opdrachtgever verplicht de afgesproken groepsprijs te 
betalen, ook als er minder deelnemers waren dan 
afgesproken was. 

  
Uitsluiting 
Menskracht 7 heeft het recht deelname van de 
opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever 
aangewezen deelnemer aan een cursus te weigeren of 
uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de 
opdrachtgever niet tijdig heeft betaald. 

 
Annulering 
1. De opdrachtgever voor een cursus of training heeft het 

recht deelname aan of de opdracht voor een cursus/ 
training per aangetekende brief te annuleren. 

2. Bij annulering langer dan 6 weken voor aanvang van de 
cursus is de opdrachtgever verplicht 25% van het 
cursusgeld voor administratiekosten te betalen. 

3. Bij annulering korter dan 6 weken voor het begin van de 
cursus/training is de opdrachtgever verplicht 100% van 
het cursusgeld te betalen. 

4. Als de opdrachtgever of een door de opdrachtgever 
aangewezen deelnemer na het begin van de cursus of 
tijdens de cursus stopt of niet langer aan de cursus 
deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige 
terugbetaling. 

5. Menskracht 7 heeft het recht zonder opgave van redenen 
de cursus of training te annuleren of deelname van een 
opdrachtgever of deelnemer te weigeren. In dit geval 
heeft de opdrachtgever recht op volledige terugbetaling 
van het cursusbedrag. 
Voor open inschrijvingen geldt dat de cursus of training 
geannuleerd wordt bij onvoldoende inschrijvingen. Indien 
het cursusbedrag al is voldaan, wordt dit bedrag volledig 
terugbetaald. 
 
 

Uitvoeringsbepaling 
Nadat Menskracht 7 de offerte ondertekend retour heeft 
ontvangen, wordt overgegaan tot voorbereiding, afstemming 
en concrete invulling van het programma. 
Om te komen tot een optimaal opleidingstraject, afgestemd 
op de vraagstelling, wordt een periode van minimaal zes 
weken in acht genomen nadat de ondertekende offerte 
retour is ontvangen en voordat tot feitelijke uitvoering van 
het opleidingstraject kan worden overgegaan. 

 
Prijswijziging 
Menskracht 7 behoudt zich de vrijheid voor cursusgelden en 
leveringsvoorwaarden te wijzigen als dit noodzakelijk is (bijv. 
door overheids-maatregelen). 
Als dit het geval is zullen deze wijzigingen niet van toepassing 
zijn op eerder aangegane overeenkomsten. 

 
Auteurs- en eigendomsrecht 
De door Menskracht 7 beschikbaar gestelde materialen 
(modules, artikelen en oefeningen) blijven geestelijk 
eigendom van Menskracht 7. Het materiaal mag niet worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Menskracht 7. 

 
Aansprakelijkheid 
1. Menskracht 7 verplicht zich de gegeven opdrachten naar 

beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de 
geldende voorwaarden uit te voeren. 

2. Menskracht 7 is niet aansprakelijk voor enige schade - hoe 
ook genaamd, ongeacht de oorzaak - die de 
opdrachtgever mocht lijden door of tijdens deelname aan 
een cursus of training, behoudens opzet of grove schuld 
van de kant van Menskracht 7. 

 
Geschillenregeling 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 

overeenkomsten en activiteiten van Menskracht 7. 
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend 

indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door 
Menskracht 7. 

3. Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten waar deze 
voorwaarden op van toepassing zijn, zullen worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag. 

 

 


