
Inschrijfformulier 

Hierbij meld ik mij aan voor de training MoneyView Advisa voor financiële planners 

In deze training staat ‘de ondernemer in privé’ centraal. U leert objectief en onafhankelijk adviseren ten 

opzichte van de verschillende verzekeringsproducten, waarmee bijvoorbeeld de financiële gevolgen van 

overlijden en arbeidsongeschiktheid gedekt worden.

Met de informatie en applicaties van MoneyView zorgt u ervoor dat de ondernemer op de hoogte is van die 

risico’s en de mogelijkheden om deze af te dekken, waarbij u uw klant concreet inzicht geeft in de oplossingen 

die in de markt te verkrijgen zijn.

Uw investering voor deze training bedraagt slechts € 25.

Datum en tijd

Woensdag 17 juli 2019, van 13.00u tot 16.30u

Locatie

MoneyView Research

Prinsengracht 468

1017 KG Amsterdam
De training vindt doorgang wanneer er minimaal 5 personen zich hebben aangemeld, indien dit niet het geval is behoudt MoneyView zich het recht de training te annuleren. Uw 

inschrijving blijft geldig en voor de eerstvolgende training zal MoneyView u benaderen voor deelname.

Gelieve hier uw adres- en overige gegevens in te vullen: 

Bedrijf: AFM nummer: 

Naam: e-mail adres: 

Adres: Postcode: 

Plaats: Telefoonnummer:

Ondergetekende machtigt MoneyView Research BV om het verschuldigde bedrag te incasseren via: 

IBAN: 

Naam rekeninghouder:  

Datum:      Handtekening: 

U machtigt MoneyView om bovenstaande bedragen te incasseren totdat u deze machtiging intrekt. Geïncasseerde bedragen zijn trainingsvergoedingen en worden eenmalig in 

rekening gebracht. Als u de machtiging wilt intrekken kunt u dit per e-mail laten weten aan MoneyView (servicedesk@moneyview.nl). Indien u het niet eens bent met een 

automatisch geïncasseerd bedrag kunt u dit storneren via uw eigen bank. Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de voorwaarden die verbonden zijn aan 

automatische incasso’s. 

Het ingevulde en ondertekende bestelformulier kunt u scannen en mailen naar servicedesk@moneyview.nl of faxen naar 020 626 42-48. Na ontvangst van uw inschrijving 

ontvangt u een deelnamebevestiging inclusief route beschrijving naar de locatie. De training vindt doorgang wanneer er minimaal 10 personen zich hebben aangemeld, indien 

dit niet het geval is behoudt MoneyView zich het recht de training te annuleren. Uw inschrijving blijft geldig en voor de eerstvolgende training zal MoneyView u benaderen voor 

deelname. De kosten voor de training worden na het volgen van de training afgeschreven. 
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