“De nummer 1 in de wereld van professionele Beauty opleidingen!”

INSCHRIJFFORMULIER 2018 – LOCATIE AMSTERDAM
Singel 300, 1016 AD Amsterdam
Tel:010-414 58 17
Voornaam:…………………………………Achternaam +meisjesnaam:...………………………………………
Adres:………………………….………………………………………………….……………………………….
Postcode en Woonplaats:……………………………………………………….…………………………………
Telefoon:……………………………..……………Mobiel: ………………….…………………………………..
Geboortedatum: ………………….……………..Email: ………………….………………………………………
Telefoon ouder/voogd/betaler indien <18jr………………………………………………………………………..
Email ouder/voogd/betaler indien <18jr…………………………………………………………………………...
Vooropleiding:……………………………………………………Datum inschrijving:…………………………..
Hoe bent u terecht gekomen bij de Nederlandse Beauty School:………………….………………………………..
□ Hierbij machtig ik de Nederlandse Beauty School om via automatische incasso het maandelijkse termijnbedrag

□





lesgeld voor de betreffende opleiding van mijn rekening af te schrijven
(U staat tevens garant voor het gehele lesgeld):
IBAN rekeningnummer:………………….…………………………………………………….……………..
Naam:………………….…………………………………………………….…………………………………
U dient de aanbetaling à € 250.- (wordt met het totale lesgeld verrekend) voor definitieve inschrijving, zelf
over te maken op NL36ABNA0599353600 t.n.v. Nederlandse Beauty School te Rotterdam. Door middel van
de aanbetaling staat u definitief ingeschreven en garant voor het gehele lesgeld.
Ik maak het totale lesgeld direct zelf in één keer over op bovengenoemd rekeningnummer.
Met de ondertekening van dit inschrijfformulier verklaar ik tevens kennis te hebben genomen van de voorwaarden van de Nederlandse Beauty School zoals
omschreven in de brochure van de school welke mij ter hand zijn gesteld, of welke ik op internet van www.nederlandse-beautyschool.nl heb doorgenomen.
(zie brochure of internet). Ook heb ik de inhoud van de opleiding die ik ga volgen geheel doorgenomen + de inschrijvingsvoorwaarden.
U heeft geen recht op studiefinanciering en/ of OV-jaarkaart aangezien het een particuliere opleidingsinstelling betreft.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden.
U dient een kopie van uw Nederlands Paspoort / Verblijfsvergunning in te leveren.

Handtekening (leerling):

Handtekening + Naam (Betaler en/of ouder/ voogd indien <18jr)

----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Allround opleidingen
Allround Beauty / Fashion Specialist
 Maandagavond (donderdag vanaf sept –
Modestyling)
 Woensdag en donderdag
 Dinsdagmiddag en donderdag

(2 dagen in de week)
8 maart 2018

Allround Beauty / Hair Specialist
 Maandagavond (maandag vanaf okt –
Kapper)
 Maandag en woensdag
 Maandagavond en dinsdagavond

(2 dagen in de week)
5 maart 2018

Allround Beauty Creative Specialist
 Maandag en maandagavond
 Maandag en donderdag
 Woensdag en vrijdag
 Woensdag en dinsdagmiddag

(2 dagen in de week)
5 maart 2018
8 maart 2018
26 september 2018
26 september 2018

26 september 2018
27 september 2018

26 september 2018
24 september 2018

Kijk regelmatig voor nieuwe opleidingen op:
www.nederlandse-beautyschool.nl

Allround Beauty Special
 Dinsdag, donderdag en vrijdag
 Woensdag+avond, donderdag, vrijdag

(3 dagen in de week)
26 september 2018
27 september 2018

Allround Beauty Total
 Maandag, woensdag en donderdag
 Maandag, dinsdagmiddag en donderdag

(3 dagen in de week)
26 september 2018
27 september 2018

2-jarige opleidingen
Excellent Special Make-up Artist incl.
Decoratieve Hairstyling
 Woensdagavond en donderdag
– laatste plekken
 Maandagavond en woensdagavond
 Dinsdag
 Dinsdagavond en woensdagavond
 Woensdag en woensdagavond

7 maart 2018
5 maart 2018
2 oktober 2018
2 oktober 2018
26 september ‘18

Grimeren / Special Effects incl.
Theater styling

Visagie
Visagie
Basis / Special / Deluxe werkpakket
 Donderdag – laatste plekken
 Maandagavond
 Dinsdagmiddag
 Dinsdagavond

8 maart 2018
5 maart 2018
2 oktober 2018
2 oktober 2018

Allround Visagie incl. Decoratieve Hairstyling
 Woensdagavond en donderdag
7 maart 2018
 Maandagavond en woensdagavond
5 maart 2018
 Dinsdag
2 oktober 2018
 Dinsdagavond en woensdagavond
2 oktober 2018

Visagiste/Make-up Artist
Visagiste / Make-up Artist
Basis / Special / Deluxe werkpakket
 Donderdag – laatste plekken
 Maandagavond
 Dinsdag
 Dinsdagavond
 Woensdag

8 maart 2018
5 maart 2018
2 oktober 2018
2 oktober 2018
26 september ‘18

Allround Make-up Artist incl. Decoratieve Hairstyling
 Woensdagavond en donderdag
7 maart 2018
– laatste plekken
 Maandagavond en woensdagavond
5 maart 2018
 Dinsdag
2 oktober 2018
 Dinsdagavond en woensdagavond
2 oktober 2018
 Woensdag en woensdagavond
26 september ‘18

International Make-up Artist
Basis / Special / Deluxe werkpakket
 Maandag, maandagavond, woensdag
 Maandag, woensdag, donderdag
 Woensdag, woensdagavond en vrijdag

5 maart 2018
7 maart 2018
26 september ‘18

Basis / Special / Deluxe werkpakket
 Maandag
 Vrijdag

26 maart 2018
28 september 2018

Kapper
Kapper
Basis / Special / Deluxe werkpakket
 Maandag
 Maandagavond

1 oktober 2018
24 september 2018

Decoratieve Hairstyling
 Woensdagavond
 Dinsdagochtend
 Woensdagavond

7 maart 2018
2 oktober 2018
3 oktober 2018

Extreme Decoratieve Hairstyling
 Dinsdagochtend

13 maart 2018

Mode
Modeontwerper (Fashion Designer)
 Vrijdag

5 oktober 2018

Modestyling beroepsopleiding
 Donderdag

27 september 2018

Like de pagina van de Nederlandse Beauty School
op Facebook en Instagram
en blijf op de hoogte van al het nieuws!

De Nederlandse Beauty School werkt met professionele
producten van de wereldmerken:
Geregistreerd in het CRKBO

Meer dan 2500 producten in:
Visagie-, Nagel- en Schoonheidsproducten
Studenten ontvangen 10% korting op de producten van
PEGGY SAGE.
Te koop bij de webshop www.debeautywinkel.nl

Hierdoor betaalt u bij de Nederlandse Beauty School geen 21%
BTW

Kortingscode: student2018

______________________________________
De Nederlandse Beauty School werkt vaak in opdracht
van UWV, CWI, Re-integratie bureaus en Sociale dienst.

Advies voor belastingteruggave 2017 / 2018
Aftrekmogelijkheden kosten opleiding/studie1
De verplichte kosten voor uw studie en scholing kunnen alleen aftrekbaar zijn als u de uitgaven doet voor uw loopbaan of beroep.
Dit kunnen de uitgaven voor uzelf zijn of voor uw fiscale partner. De eis dat het een opleiding moet zijn voor uw (toekomstige) baan
is een harde eis, het mag niet gaan om een hobby of een opleiding waarin u zomaar interesse hebt.
Aftrekbare kosten
Aftrekbare kosten zijn de verplichte studiekosten, zoals:

De kosten moeten op u of uw partner drukken. Dat wil zeggen dat als een ander de kosten betaalt, er voor dat deel geen aftrek
is.

Het leertraject dat u volgt is onder begeleiding en toezicht van een leraar.

Omdat de drempel 250 euro bedraagt, moeten uw scholingsuitgaven meer dan 250 euro in een jaar bedragen. Het maximale
bedrag dat in 2018 in aanmerking komt is € 15.000.

Onder de verplichte studiekosten die aftrekbaar zijn kunnen vallen het te betalen cursusgeld, examengeld, lesgeld,
collegegeld, instellingscollegegeld. Ook aftrekbaar zijn de verplichte boeken en readers, verplichte leermiddelen en dingen
die u tijdens de opleiding en studie moeten beschermen. Dat kunnen zijn een veiligheidsbril, kappersspullen (een schaar,
schort, handschoenen), beschermende kleding, een, verfspullen, timmerspullen, een helm, veiligheidsschoenen met een stalen
neus en dergelijke. Grotere investeringen zoals de aanschaf van een muziekinstrument is in een paar jaar tijd aftrekbaar,
daarbij rekening houdend met de restwaarde na drie jaar.

Kosten EVC-procedures.

Aftrekbaar zijn de kosten van uw promotie, publicatie proefschrift, organisatie van het proces van de promotie.
Niet aftrekbare kosten
Niet aftrekbaar is de aangeschafte pc of laptop. Niet aftrekbaar zijn de verblijfkosten of ziektekosten. Niet aftrekbaar zijn uw
reiskosten of de rente op een studielening. Niet aftrekbaar zijn uw kosten van levensonderhoud.
Belastingteruggave 2019
Het jaar 2018 lijkt het laatste jaar te worden dat de aftrekpost voor uw studiekosten en scholingsuitgaven nog bestaat. In 2019 is
deze fiscale regeling er waarschijnlijk niet meer. Als u in 2019 een studie wilt volgen, kunt u dat beter in 2018 gaan doen zodat u
nog gebruik kunt maken van de belastingteruggave.
Studenten hebben over het algemeen een laag inkomen en zullen daardoor naar verhouding 30% tot 40% van de bij de
belastingaangifte ingediende aftrekpost terugkrijgen. Wij raden u aan, voor uw situatie contact op te nemen met de belastingdienst.
Het collegegeld of Rijksbijdrage, dat u jaarlijks aan Groningen betaalt, komt bij inschrijving aan de Nederlandse
Beautyschool te vervallen!
VOOR MEER INFORMATIE NEEMT U CONTACT OP MET DE BELASTINGDIENST 0800-0543 of kijk op
www.belastingdienst.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------http://financieel.infonu.nl/belasting/175635-aftrek-studiekosten-2017-en-2018-en-scholingsuitgaven.html

De Nederlandse Beautyschool werkt met de
professionele producten van het wereldmerk:

Geregistreerd in het CRKBO

Meer dan 2500 producten in:

Hierdoor betaald u bij de Nederlandse Beautyschool geen 21%
BTW

Visagie-, Nagel- en Schoonheidsproducten
Studenten ontvangen 10% korting op de producten van
PEGGY SAGE.
Te koop bij de webshop www.debeautywinkel.nl
Kortingscode: student2017

______________________________________
De Nederlandse Beautyschool werkt vaak in opdracht
van UWV, CWI, Re-integratie bureaus en Sociale dienst.

