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

Titel(s)

Woonplaats

Geboorteplaats

Land

Mobiele telefoonnummer

/ /

M V

Aanmeldingsformulier
Ondergetekende meldt zich aan voor de Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht 2023

OPLEIDING (kruis aan) Module 1 Module 2 Module 1+2

NAAM

Voorletter(s) + achternaam 

Roepnaam

Geboren (D/M/J)

PRIVÉ ADRES

Straat

Postcode

Telefoon

HUIDIGE WERKGEVER

Naam

Straat / Postbus

Postcode

Telefoon

E-mailadres

FACTUURGEGEVENS 

Organisatie

Bestemd voor

Straat / Postbus

Postcode

E-mailadres

Verplichte gegevens op uw factuur

Woonplaats 

Woonplaats



WELKE ACADEMISCHE OPLEIDING HEEFT U VOLTOOID?

Naam

Naam

VOOR AANVULLENDE INFORMATIE EN CONTACT

DEELNAMEPRIJS (VRIJGESTELD VAN BTW)

Voor de gehele opleiding 

Module 1 

Module 2 

€ 7.200,- (inclusief studiemateriaal, maaltijden en acht overnachtingen)

€ 3.850,- (inclusief studiemateriaal, maaltijden en acht overnachtingen)

€ 3.850,- (inclusief studiemateriaal, maaltijden en acht overnachtingen)

Om deel te nemen aan de ‘Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht’, 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 de deelnameprijs 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.

• Door ondertekening van dit inschrijfformulier geeft de cursist aan de algemene voorwaarden Post-Masters EFS, zoals vermeld

op de website van EFS, te aanvaarden

• 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).

Of  per post aan:

EFS, Erasmus University Rotterdam

Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht

Bayle Building, J5-29

Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam

Programma Directeur

prof. dr. M.F. de Wilde LLM

dewilde@law.eur.nl

Programma Coördinator

mr. dr. E. W. Ros

e.ros@law.eur.nl

Secretariaat EFS

pmieb@erasmusfiscalstudies.nl

JaarInstelling

Instelling Jaar

HANDTEKENING

DATUM

Volledig ingevuld mailen aan: 

pmieb@erasmusfiscalstudies.nl

OPSLAAN

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

Met het aanvinken van deze checkbox erken ik dat EFS de overnachtingen organiseert. Het collegegeld is inclusief  deze

overnachtingen. Indien u ervoor kiest geen gebruik te maken van de overnachtingen, kunnen we het collegegeld verminderen,

maar alleen indien u ons hier uiterlijk drie maanden voor de start van de cursus over informeert.
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