Fijn dat u interesse hebt in de eerste residentiële editie van de Global Teachers Academy van
woensdag 2/11/22 t.e.m. zaterdag 5/11/22 (de mogelijkheid bestaat om reeds op 1/11 ’s avonds
aan te komen voor wie ver moet reizen)!
Hieronder kan u meer informatie vinden over inschrijven en betalen. Hebt u nog vragen dan
kan u ons steeds contacteren via kruit@enabel.be.

INSCHRIJVEN
Maak gebruik van het inschrijfformulier op de site om een plaats te reserveren voor de Global
Teachers Academy. Uw inschrijving is echter pas definitief na ontvangst van de betaling.

KOSTPRIJS
De volledige Global Teachers Academy (verblijf, maaltijden, sprekers en workshops,…) wordt u
aangeboden door het federaal programma voor wereldburgerschapseducatie van Enabel. We
vragen enkel een bijdrage van €80 (studenten) / €100 (niet studenten).

BETALING
U ontvangt na uw inschrijving een mail met de betalingsinformatie. De uiterste betaaldatum is 1
maand na ontvangst van deze mail.
Hebt u een factuur nodig om deze betaling in orde te krijgen? U kan dit aangeven op het
inschrijfformulier en ons zo de nodige facturatiegegevens bezorgen.

ANNULATIE
Annulatie kan enkel via mail aan kruit@enabel.be
-

Kosteloos annuleren kan binnen de maand na ontvangst van deze mail.
20% administratieve kost te betalen vanaf 1 maand na ontvangst van deze mail.
50% administratieve kost te betalen vanaf 01/09/2022
100% administratieve kost te betalen vanaf 01/10/2022

ATTEST
Na afloop is het mogelijk om een deelname attest te ontvangen.

WAT NOG VOLGT…
Eenmaal uw inschrijving definitief, ontvangt u in de loop van september meer praktische en
inhoudelijke informatie: een getailleerd programma met exacte uren, informatie over de
maaltijden, afspraken en mogelijkheden omtrent vervoer,…
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