
Pasfoto

FACTUURGEGEVENS

Organisatie

Bestemd voor

Straat / Postbus

Postcode

E-mailadres

KORTE BESCHRIJVING VAN UW FUNCTIE(S) GEDURENDE DE LAATSTE DRIE JAAR

Geboren (D/M/J)

PRIVÉ ADRES

Straat

Postcode

Telefoon

WERKGEVER

Naam

Straat / Postbus

Postcode

Telefoonnummer

E-mailadres

Titel(s)

Woonplaats + Land

Geboorteplaats

Land

Woonplaats + Land

Woonplaats + Land

Mobiele telefoonnummer

/ /

M V

Verplichte gegevens op uw factuur

Aanmeldingsformulier
POST-MASTER INDIRECTE BELASTINGEN 2022

NAAM

Voorletter(s) + achternaam

Roepnaam



WELKE ACADEMISCHE OPLEIDING HEEFT U VOLTOOID?

Naam

Naam

VOOR AANVULLENDE INFORMATIE EN CONTACT

DEELNAMEPRIJS

Voor de gehele opleiding: € 5.850,- (vrijgesteld van btw)

Om deel te nemen aan de ‘Post-Master Indirecte Belastingen’, verzoeken wij u om:

1. Dit formulier volledig ingevuld toe te zenden via e-mail of  per post (zie de onderstaande gegevens).

2.  Na ontvangst van de factuur het juiste bedrag over te maken naar het rekeningnummer van EFS.

De betalingsconditie staat vermeld op de factuur.

Na ontvangst van het inschrijfformulier bevestigen wij uw deelname zo spoedig mogelijk.

Of  per post aan:

EFS, Erasmus University Rotterdam

Post Master Indirecte Belastingen

Bayle Building, J5-29

Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam

Programma directeur 

Prof. Madeleine Merkx 

pmib@erasmusfiscalstudies.nl

Programma coördinator  

Rakesh Ghirah 

ghirah@ese.eur.nl

Organisatie / secretariaat EFS 

pmib@erasmusfiscalstudies.nl

JaarInstelling

Instelling Jaar

HANDTEKENING

DATUM

Volledig ingevuld mailen aan: 

pmib@erasmusfiscalstudies.nl

OPSLAAN

• Door ondertekening van dit inschrijfformulier geeft de cursist aan de algemene voorwaarden Post-Masters EFS te aanvaarden

(zie www.europesefiscalestudies.nl voor de algemene voorwaarden).

• De persoonsgegevens die via dit inschrijfformulier zijn verkregen worden gebruikt ten behoeve van de deelnemersadministratie

en –communicatie voor de Post-Masters van EFS.

•  Daarnaast worden uw gegevens gebruikt voor het toesturen van een brochure en nieuwsbrieven van EFS.

EFS gaat vertrouwelijk met de persoonsgegevens om, met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Ja, ik ga akkoord met het gebruik van mijn persoonsgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven en brochures van EFS.
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