
Bijdrage workshops 

Voor deelname aan de workshops Ledenacademie vragen wij een bijdrage van € 25,00 voor een 

workshop van een hele dag, en € 12,50 voor een workshop van een halve dag. De werkelijke kosten 

voor de organisatie van een workshop en het inhuren van de trainers zijn per deelnemer veel hoger.  

 

Betaling via iDEAL 

De betaling van de eigen bijdrage kun je doen via iDEAL. Nadat je je hebt aangemeld ontvang je een 

automatische bevestiging per mail. In die mail staat een betaallink. Met die betaallink kun je via iDeal 

betalen. Pas nadat de iDeal-betaling gelukt is (je krijgt een bevestiging te zien op je scherm), is jouw 

inschrijving definitief. Lees hiervoor de Algemene voorwaarden workshops. 

 

De workshops zijn erg populair. Je wordt geplaatst op volgorde van ontvangen betaling via iDEAL. Er 

kunnen maximaal 15 deelnemers geplaatst worden. Als dat aantal deelnemers zich aangemeld én 

betaald heeft, sluiten wij de aanmeldmogelijkheid. Soms gebeurt het dat het zo snel gaat met 

aanmeldingen, dat wij niet tijdig de aanmeldmogelijkheid kunnen sluiten. Mocht dit het geval zijn en 

is jouw betaling binnengekomen ná de 15e deelnemer, dan storten wij uiteraard het door jou 

betaalde bedrag terug (op het bankrekeningnummer waarvan je de betaling hebt gedaan).  

 

Betalingscheck: om de door jou gedane betaling te matchen met jouw inschrijving, vragen wij jou 

om de laatste 4 cijfers van de rekening waarvan je jouw iDEAL-betaling gaat doen, in te vullen op 

het inschrijfformulier op onze website. 

 

Factuur met btw 

Misschien wil je een officiële factuur van jouw betaling waarop het btw-bedrag is uitgesplitst. Als je 

dit wilt, kun je dit aangeven op het aanmeldformulier. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als jouw 

werkgever meebetaalt aan de workshop. Wil je een bewijs van deelname ontvangen? Geef dit dan 

ook aan op het aanmeldformulier. Een factuur en een bewijs van deelname worden alleen verstuurd 

bij volledig ingevulde aanmeldformulieren. De gegevens die daar ingevuld zijn, worden gebruikt als 

factuur- en verzendadres. 

 

 


