INSCHRIJFFORMULIER SPORTMASSAGE 2018
 Lees de aanwijzigingen op de “Richtlijnen voor inschrijving”(bijlage) aandachtig door en volg de aanwijzigingen op. 
Het formulier dient vóór sluitingsdatum in het bezit van de NESPG te zijn; e-mail contact@nespg.nl
Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de Reglementen en Richtlijnen van de NESPG examens, zie website

1. Vul hier uw persoonsgegevens in.

Pasfoto en uittreksel
Gem. Basisadministratie
als bijlage meemailen

SCHRIJF IN DUIDELIJKE BLOKLETTERS

voornaam/letters:

………………………………………………………………………

(eerste voornaam voluit, bijvoorbeeld: Petra J.M.)

familienaam:

………………………………………………………………………

tussenvoegsel : ………………… (van, van den, etc.)

geslacht

man

vrouw (indien gehuwd geboortenaam) :

……………………………………………………………………..

adres, incl. huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

postcode/plaats:

telefoon: ……………………………………….

e-mai: …………………………………………………………………………………………………

geboortedatum: dd/mm/jjjj) ………………………..

geboorteplaats: …………………………………………………(gemeente waar u geboren bent)

…………………………………………………………………………

geboorteland:

2. Als u eerder aan een NESPG-examen hebt deelgenomen, vermeld dan uw examennummer (zie de uitslagbrief) : ……………..
Indien u een herexamen theorie of praktijk wilt doen dient u een kopie van uw meest recente cijferlijst mee te sturen.
3. Uw opleidingsinstituut (in blokletters): …………………………………………….

Afdeling/plaats………………………………………………………

4. Ik wil op aangekruiste datum/maand examen doen

Theorie-examen:

Praktijkexamen:

O 19 januari (alleen anatomie) sluitingsdatum: 8 december 2017 inschrijving en betaling
O 7 april
sluitingsdatum: 24 februari 2018; betalen voor 3 maart 2018
O 12 mei (alleen herexamen april) sluitingsdatum: 24 april 2018 inschrijving en betaling
O 12 mei
sluitingsdatum: 31 maart 2018; betalen voor 7 april 2018
O 29 september
sluitingsdatum: 25 augustus 2018; betalen voor 1 september 2018
O juni
sluitingsdatum: 21 april 2018; betalen voor 4 mei 2018
O november
sluitingsdatum: 21 september 2018; betalen voor 5 oktober 2018

5. Ik schrijf mij in voor ( kruis één van de volgende richtingen aan ):

O
O
O
O
O

4 theorievakken + anatomie extra + praktijk(€ 188,00)

O

4 theorievakken + praktijk ( € 155,00)

O
O
O

praktijkexamen sportverzorging & sportmassage ( € 135,00 )

theorie anatomie
theorie fysiologie
theorie sportmassage
theorie sportverzorging

praktijkexamen sportverzorging ( € 85,00 )
praktijkexamen sportmassage ( € 85,00 )

( 1 theorievak = € 60,00 / 2 theorievakken = € 85,00 / 3 theorievakken = € 110,00 / 4 theorievakken = € 135,00 )

Ik maak binnen de sluitingsdatum het examengeld over

ad €

Van IBAN
Ten name van :

………………………………………………………………………………………….

Woonplaats :

………………………………………………………………………………………….

Tekening voor akkoord examenreglement (zie website) en richtlijnen,

Handtekening kandidaat:
(indien minderjarig, handtekening ouder/verzorger)

Datum:

Nederlandse Examenstichting i/d Sport- en Perimedische Gezondheidszorg
 IBAN NL56 INGB 0005 1208 06 t.n.v. NED EXAMSTG SPORT- & PERIMEDISCHE GEZONDHEIDSZORG 
KvK Amsterdam 41201283 
 E-mail adres: contact@nespg.nl  Website: www.nespg.nl 

