
Aanmeldingsformulier 2021-2022 

2e semester (januari-mei) 

PGO Certified Management Accountant 

PGO Certified Management Accountant I 2021-2022 

Ondergetekende: naam (achternaam) voornamen (volledig) 

roepnaam man/vrouw 

adres 

postcode woonplaats 

telefoon privé mailadres 

mobiele telefoon 

geboortedatum geboorteland/-plaats 

vooropleidingen (met vermelding van universiteit of hogeschool) 

Werkzaam bij: naam organisatie 

adres 

postcode vestigingsplaats 

telefoon zakelijk mailadres 

functie 

Inschrijving: Cursist wenst zich in te schrijven voor: 
q Basiscursus Management Accounting;
q CMA Part 1, colleges á €1.600 (inclusief Gleim Review System CMA Part 1 á €250);
q CMA Part 1, herhalingscursist.

Indien u zich voor de eerste maal inschrijft, dan dient u dit formulier op te sturen met: 
- een kopie van het Bachelor of Master diploma;
- een kopie van het paspoort/ID.

Z i e  o m m e z i j d e  v o o r  v e r v o l g  



Vervolg aanmeldingsformulier 2021-2022 

2e semester (januari-mei) 

PGO Certified Management Accountant 

PGO Certified Management Accountant I 2021-2022 

Facturering:   De factuur dient te worden verzonden aan: 

q cursist;
Cursist verklaart hiermee de verschuldigde bedragen te voldoen conform de
betalingsvoorwaarden van de postgraduate opleiding Certified Management
Accountant van de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam.

q werkgever*.
Indien de cursist de factuur door de werkgever wenst te laten betalen, dan dient
onderstaande akkoordverklaring namens de werkgever te zijn ingevuld en ondertekend.

*Akkoord- Ondergetekende verklaart hiermee namens de op dit aanmeldingsformulier vermelde 
verklaring werkgever de verschuldigde bedragen te voldoen conform de betalingsvoorwaarden 
werkgever: van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

naam 

functie 

datum plaats handtekening 

Factuur- werkgever 
gegevens 
werkgever: t.a.v. 

factuuradres 

postcode plaats 

kostenplaats en/of ordernummer (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

Betalings- Betalingsverplichting 
voorwaarden: 

• Door inschrijving verbindt men zich tot betaling van de verschuldigde collegegelden.

• De inschrijving is telkens geldig voor de betreffende cursus in het huidige collegejaar.

• Eventuele afmelding dient altijd schriftelijk te geschieden vóór aanvang van de cursus.

• Bij wijzigingen in de facturering worden aan u €50,- administratiekosten in rekening gebracht.

plaats handtekening Ondertekening datum 
cursist: 

e-mailadres factuur

jbs349
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