
1 

Aanmeldingsformulier Cursus Bewegingsanalyse bij volwassenen 2022 ( najaar) 
Roessingh Research & Development, Enschede 

Graag onderstaand aanmeldingsformulier volledig invullen en getekend per e-mail 
retourneren aan: Inger Makaske via gangbeeld@rrd.nl. De factuur voor deelname 
(€2.195) zal u per e-mail worden toegezonden.

Persoonlijke gegevens 

Dhr.   /   Mevr. 

Voornaam 

Voorletters 

Tussenvoegsel 

Achternaam 

Geboortedatum 

E-mail adres

Tel. nr., privé 

(mocht het noodzakelijk zijn om contact op te 
nemen i.v.m. nieuwe ontwikkelingen Covid-19)  

Organisatie gegevens 

Functie en titulatuur 

Naam organisatie 

Adres 

Postcode + woonplaats 

Telefoonnummer 

mailto:i.makaske@rrd.nl
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Indien u cursusmateriaal niet op uw werkadres wilt ontvangen, dan graag hieronder uw privéadres invullen: 

Privéadres + huisnr. 

Postcode + woonplaats 

Voor diploma en accreditatie bij VRA en KNGF: 

Registratienummer BIG (revalidatieartsen) 

Relatienummer KNGF (fysiotherapeuten) 

Evt. dieetwensen voor lunch 

Overige opmerkingen 

AVG 
Bij aanmelding worden uw contactgegevens bij RRD geregistreerd om u te kunnen informeren over de 
cursus. Wij zouden u ook graag willen kunnen informeren over toekomstige cursussen en 
scholingsactiviteiten. Vanwege privacywetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen uw 
gegevens bij RRD te bewaren: 

Ik geef wel*         / geen*         toestemming om na afloop van de cursus “Bewegingsanalyse bij 
volwassenen 2022” mijn contactgegevens voor 3 jaar (tot 1-12-2025)  te bewaren bij RRD, om mij 
zodoende te kunnen informeren over nieuwe cursus- en scholingsactiviteiten. 

Algemene voorwaarden 
Op deze cursus zijn de “Algemene voorwaarden voor cursussen, versie 2” van toepassing. Zie hiervoor de 
bijlage. Bij inschrijving geeft u aan van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen. 

Datum : Handtekening: 

* Vink aan wat van toepassing is. Indien u geen toestemming geeft zullen uw gegevens 3 maanden na afloop van de
cursus verwijderd worden uit ons bestand.
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