
Inschrijfformulier 
schooljaar 2023 - 2024 

meldt zich aan voor de volgende opleiding: 

Achternaam 

Voorletters 

Straatnaam 

Postcode  

Telefoon thuis 

Geboortedatum 
Hoogstgenoten voor-  
opleiding/diploma’s

Huidige functie

m v

Aankomend Technicus Installatietechniek (AT-I) | opleidingsduur 1 jaar
(Opleidingskosten € 3.750,00 Dit is inclusief boekengeld en licentiekosten, exclusief btw)

De opleidingen starten vanaf de 2e week september, afhankelijk van de gekozen opleiding. Definitieve startdatum wordt eerste week september gecommuniceerd. 

(Indien de werkgever voor de financiële afwikkeling  
zorgdraagt, wilt u dan het onderstaande laten invullen  
en ondertekenen. Het akkoord voor financiele afwikkeling 
werkgever betreft gehele studieduur.)

 

Werkgever  

Contactpersoon 

Straatnaam  

Postcode  

E-mailadres  

Nummer

Woonplaats

Telefoon werk

E-mailadres

Plaats

Functie

Nummer

Bij inschrijving: 

Handtekening deelnemer

Datum

Mijn werkgever betaalt de opleiding 

Handtekening Werkgever

iwnederland.nl

Datum

Na het formulier volledig ingevuld te hebben: print deze uit, onderteken deze (deelnemer  
en werkgever) en verstuur deze bijvoorkeur via mail naar contractiwzh@iwnl.nl
Indien je per post wenst te verzenden dan richten aan IW Zuid-Holland,  
Verrijn Stuartlaan 19, 2288 EK Rijswijk. Vergeet niet voldoende te frankeren. 
Let op! Vergeet niet kopie diploma  
(vooropleiding) bij te voegen. 

Ondergetekende: 

Algemene Voorwaarden IW Contract Onderwijs zijn van toepassing. Zie www.iwnederland.nl  

Facturatie voor gehele opleiding vindt plaats bij aanvang opleiding.

Ik betaal de opleiding zelf 

Roepnaam

Middelbaar Installatie Technicus Werktuigkundige installaties (MIT-W) | opleidingsduur 2,5 jaar
(Opleidingskosten € 8.150,00 Dit is inclusief boekengeld, afstudeeropdracht en licentiekosten, exclusief btw)

Middelbaar Installatie Technicus Elektrotechnische installaties (MIT-E) | opleidingsduur 2 jaar
(Opleidingskosten € 8.025,00 Dit is inclusief boekengeld, exclusief btw)

Functie

Opdrachtnummer

binnen buiten

https://iwnederland.nl/
https://iwnederland.nl/wp-content/uploads/2021/10/Algemene-voorwaarden-IW-Contract-Onderwijs.pdf
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