
Wanneer u dit formulier ondertekend gaat u een overeenkomst aan met Future Nails voor de aangekruiste cursus 
en/of workshop. 

Dit is een bindende overeenkomst waar betalingsverplichtingen aan verbonden zijn. Raadpleeg de algemene 
voorwaarden op de website voor meer informatie. 

 

 

info@futurenails-terheijden.nl ⧫  Hoofdstraat 121 Terheijden⧫ 
 076-8878592  

www.futurenails-terheijden.nl 
 

Naam: ___________________________________________________________________ 

Adres:___________________________________________________________________Postcode:____________________ 

 woonplaats: ______________________________________________________________ 
  
Telefoon nummer: _________________________ Mobiel: __________________________ 
 
Email adres: _______________________________________________________________ 
 
Datum Deelname opleiding ________________________________________ DINSDAG /DONDERDAG/ ZATERDAG  
 
 
                        Schrijft zich in voor de volgende cursus en/of workshop                    :   Al de prijzen zijn exclusief Btw. 
 
 
                                                        aantal lesdagen                       prijs pakket               lesgeld                    totaal 
 
O  Workshop Gelpolish &                2                                              € 240,00                  € 125,00                   € 365,00 

 Structure Base 
 

O  Acryl Uitgebreid                         12                                              € 399,00                    € 900,00                  € 1299,00 
 
O  Gel Specialist                               12                                             € 399,00                    € 900,00                   € 1299,00 
 
O  Poly Gel Specialist                      12                                             € 425,00                    € 900,00                   € 1325,00 
 
O  Allround Acryl/ gel                    18                                              € 549,00                    € 1199,00                € 1748,00 
 
O  Allround Gel /PolyGel               18                                              € 499,00                    € 1199,00                 € 1698,00 
 
O  Allround Acryl,gel ,PolyGel      19                                              € 599,00                    € 1275,00                 € 1874,00     
 

INSCHRIJF FORMULIER CURSUS EN/OF WORKSHOP 

FUTURE NAILS 



 

Wanneer u dit formulier ondertekend gaat u een overeenkomst aan met Future Nails voor de aangekruiste cursus en/of 

workshop. 

Dit is een bindende overeenkomst waar betalingsverplichtingen aan verbonden zijn. Raadpleeg de algemene voorwaarden op de 

website voor meer informatie.2 

 

INschrijf formulier cursus en/of workshop Future Nails 

 
 
                                                                             
 
 
Pakketten dienen 2 weken voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn en staan klaar op de eerste lesdag. 
Alle pakketten zijn inclusief lesmateriaal 
Opleidingen dienen voldaan te zijn voor de eerste les dag  of eventueel ook in termijnen voldaan worden (alleen in 
overleg) 
U dient dit aan te geven op het inschrijfformulier. 
 
Let op: Bij voortijdig of tussentijds stoppen van de opleiding/Lessen geven wij geen restitutie/geld retour. 
 
 

 

 

PLAATS   DATUM    HANDTEKENING 

 

________                             ______________                                   ____________________________ 

  
 
Gefeliciteerd met je inschrijving van je nieuwe opleiding. 
Na ontvangst van je inschrijf formulier ontvang je meer informatie over de opleiding. 
 
Mvg Future Nails  Wilma Peeters         


