
Naam

Geboortedatum

Voornamen

Postcode

Nationaliteit

Door middel van dit formulier schrijft u zich in voor deelname aan een referaatgroep t.b.v. praktijkopleiding voor 
accountants aan de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam.

Plaats

m

v

Persoonlijke gegevens

Roepnaam

Adres

Geboorteplaats

Naam bedrijf/organisatie:

Werkgever

Relevante vooropleiding & voortgang praktijkopleiding: 

Adres

Postcode

Telefoon werk

Emailadres

Telefoonnummer

Emailadres

Plaats

Afdeling/contactpersoon en/of factuurkenmerk/opdrachtnummer 

Post-Master Accountancy 
Inschrijving begeleiding referaatgroep t.b.v. 
Praktijkopleiding - Assurance

Instituut waar theoretisch getuigschrift accountantsopleiding behaald is (indien UvA gaarne vermelding studentnummer):

Studierichting / oriëntatie (RA-Assurance / Accountancy-MKB) : Datum getuigschrift:

Stagebureau waarbij praktijkopleiding wordt gevolgd:

Laatste afgeronde semester praktijkopleiding: Datum afronding:

Factuur sturen naar:

Werkgever

Privé



Aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden

1. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. Uw inschrijving geldt voor
deelname aan één referaatgroep;

2. U kunt deelnemen aan een praktijkreferaatgroep als u gevorderd bent tot het 2e semester van het 3e jaar van de
praktijkopleiding Assurance en in het bezit bent van een getuigschrift van de theoretische post-initiële (postmaster)
opleiding tot RA;

3. De inschrijving voor deelname aan een referaatgroep is definitief zodra uw aanmelding is bevestigd, inclusief
vermelding van de startdatum van de referaatgroep;

4.  Het tarief voor deelname aan de referaatgroep bedraagt:
1.950 euro per deelnemer voor alumni van de Postmaster Accountancy van de Universiteit van Amsterdam;
2.250 euro per deelnemer voor niet-alumni;

5. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld;
6. Er geldt een 100% aanwezigheidsplicht voor de bijeenkomsten; u dient dus bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn

van de groep waarvoor u zich inschrijft;
7. U kunt uw deelname kosteloos annuleren tot 1 maand vóór de eerste bijeenkomst. Indien u uw deelname korter

dan 1 maand voorafgaand aan de eerste bijeenkomst annuleert, dan betaalt u 1.000 euro annuleringsvergoeding.

Akkoordverklaring deelnemer

Inzending

Gelieve dit formulier met bovengenoemde bijlagen te sturen naar:

Universiteit van Amsterdam
Amsterdam Business School
Accountancy Office
Plantage Muidergracht 12
1018 TV Amsterdam
T (020) 525 4170
accountancy@uva.nl

Datum Handtekening

Ik ga akkoord met de bovenvermelde aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden en verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Om u te kunnen inschrijven hebben wij tevens onderstaande documenten nodig:

 Ingevulde en ondertekende verklaring geheimhouding referaat;

Kopie van uw paspoort of ander identiteitsbewijs;

Startdatum referaatgroep

Plaats

Ik schrijf me in voor: 

Groep 2023-1, startdatum 27 januari 

Groep 2023-2, startdatum 3 maart 

Groep 2023-3, startdatum 31 maart

Groep 2023-4, startdatum  5 april 

Groep 2023-5 , startdatum 14 april 

Groep 2023-6, startdatum 26 april

Groep 2023-7, startdatum 28 april
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