Cursuslocatie: Zaal van de Gereformeerde Kerk
Jan Steenhof 53, 3862 MC Nijkerk
tel. 085 201 73 51 (werkdagen tussen 10.00-16.00 uur)

INSCHRIJFFORMULIER
 De heer /  Mevrouw

Voorletters ...................................................................

Tussenvoegsel ............................... Achternaam .................................................................
Straat en huisnr. ...................................................................................................................
Postcode ........................................ Plaats ...........................................................................
Geboortedatum .............................. Telefoon .......................................................................
E-mail ....................................................................................................................................
Ik wil mij inschrijven voor de op de achterkant aangekruiste cursus(sen).
Aanvullende informatie:
Voor alle cursussen geldt dat het noodzakelijk is dat u thuis zelf een computer of laptop heeft,
zodat u het geleerde kunt oefenen! Wij werken met het besturingssysteem Windows 10.
Voor de tabletcursussen dient u zelf een iPad (Apple) of een Android tablet mee te brengen.
Dag / tijdstip cursus
Wilt u in onderstaande tabel aangeven op welke dagen / tijdstippen u wel of niet in de gelegenheid
bent om een cursus te volgen, en eventueel welke dag / tijdstip uw voorkeur heeft. Zet in elk vakje
bij dag en tijdstip: WEL, NIET of VOORKEUR. Vakanties e.d. kunt u opgeven bij ‘Opmerking’.
wel / niet / voorkeur:

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

10.00-11.45 uur

n.v.t.

13.00-14.45 uur

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

15.00-16.45 uur

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Opmerking: .....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Heeft u al eerder een cursus bij ons gevolgd?
 ja  nee
Indien uw adres-/contactgegevens intussen zijn gewijzigd, wilt u dan aangeven onder welke
naam/adres u heeft deelgenomen, zodat wij uw gegevens in ons systeem kunnen terugvinden:
Naam: ..............................................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................

DIT GEDEELTE NIET INVULLEN; bestemd voor cursusadministratie SeniorWeb
Cursusnummer: ..................................................

Nummer cursist: ......................................

Lesdag: ..............................................................

Lestijd: ....................................................

Datum eerste les: ...............................................
Z.O.Z.

Ik wil mij inschrijven voor de aangekruiste cursus(sen):





Het cijfer tussen haakjes achter de cursusnaam geeft het aantal lessen aan per cursus.
Wijzigingen in de gegevens worden nadrukkelijk voorbehouden.
Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van ontvangst.
Cursussen met een * zijn in ontwikkeling en kunnen worden ingepland zodra ze gereed zijn.
Geef u nu alvast op; wij plaatsen u op de wachtlijst.

Cursusaanbod Windows start:
 Toetsenbord en muis (2) .............. € 25,00
 Eenvoudig documentbeheer /
tekstverwerken (3)........................ € 35,00
 Internetten met Edge (2) .............. € 25,00
 De app Mail (2)............................. € 25,00
 Windows 10 overstapcursus (3) .. € 45,00
 Mailen met Gmail (2) .................... € 25,00

Cursusaanbod tablets Android:
 Aan de slag met een
Android tablet (5) ........................ € 75,00

Cursusaanbod Windows meer:
 Meer met Windows (5) ................. € 75,00
 Bestandsbeheer (3) ...................... € 35,00
 Werken in de cloud (2) * ............... € 25,00
 Veiligheid en onderhoud (3) * ....... € 35,00

Cursusaanbod Microsoft Office:
 Word 2013 (6) ............................. € 80,00
 Excel 2013 (6) ............................. € 80,00
 Powerpoint 2013 (6) ................... € 80,00

Cursusaanbod iPad:
 Starten met de iPad (4) ................ € 55,00
 Meer doen met de iPad (4) ........... € 55,00
 Opfriscursus iPad (2).................... € 20,00
 Opfriscursus iPad (2, incl. boek) ... € 35,00

Cursusaanbod fotobewerking:
 Fotobewerking voor beginners (5) € 60,00
 Fotoboek maken (5) .................... € 60,00
 Creatief met digitale foto's (6) ...... € 85,00

Cursusaanbod Social Media:
 WhatsApp (2) * ............................ € ...,...
 Facebook (?) * ............................. € …,...
 Smartphone (?) * ......................... € …,...

Gewenste cursus (niet in dit overzicht opgenomen) / Opmerking:
 ....................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................
Ingevuld m.b.v. SeniorWeb medewerker: .....................................................................................
Datum: ................................................ Handtekening: ....................................................................
U kunt het ingevulde formulier sturen naar Cursusadministratie SeniorWeb Nijkerk,
p/a Beatrixstraat 41, 3862 DA Nijkerk. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht in welke cursus er
plaats voor u is. Bij definitieve plaatsing sturen wij u tijdig de factuur voor deelname aan de cursus.
Hoe bent u bij ons terechtgekomen:
 eerder een cursus gevolgd  advertentie  artikel in de krant  mond-tot-mondreclame
 poster  website  nieuwsbrief  kabelkrant  anders, namelijk:.......................................
.........................................................................................................................................................

Heeft u de voorzijde van dit formulier volledig ingevuld?
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