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INSCHRIJFFORMULIER
CURSUS POLATEST VOLGENS HAASE

Op woensdag 26 maart a.s. zal de Polatest cursus voor gevorderden worden georganiseerd door ZEISS.

Deze cursus wordt gegeven door Marleen Veldt (orthopedist) en Jules van Els (optometrist te Heemskerk) en vindt 
plaats bij het Van der Valk Hotel in Dordrecht.

De MKH methode is een levende en een zich zelf ontwikkelende methode. 
Marleen en Jules zullen u op de hoogte stellen van de nieuwe ontwikkelingen en inzicht geven hoe dit toe te 
passen. Daarnaast zal er ook persoonlijke ervaringen worden uitgewisseld en cases worden besproken.

Wij verzoeken u om een korte omschrijving te geven van een case die u graag wilt bespreken.

Korte omschrijving case:

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Sales 
and Product advisor of het Customer Care Centre 
0184 – 433 444 of optiek@zeiss.com.

Van der Valk Hotel - Dordrecht
Laan van Europa 1600, 3317 DB Dordrecht 

Tel. 078 870 0800
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INSCHRIJFFORMULIER
CURSUS POLATEST VOLGENS HAASE

Ondergetekende meldt zich aan voor de cursus Polatest volgens Haase voor gevorderden op:

Woensdag 26 maart 2014

Bedrijfsnaam: ..............................................................................................................................................................

Adres: .........................................................................................................................................................................

Postcode: ............................ Plaats: ........................................................................................................................

Gegevens deelnemer

Naam: ........................................................................................................................................................................

Telefoon: ....................................................................................................................................................................

E mail: .........................................................................................................................................................................

Bijzondere wensen met betrekking tot de lunch (vegetarisch, allergieën  of speciaal dieet) :

....................................................................................................................................................................................

Indien u interesse heeft tot deelname verzoeken wij u vriendelijk dit inschrijfformulier zo spoedig mogelijk te 
retourneren, in ieder geval voor maandag 24 februari a.s. 
Dit kan per email of per Distroptiek t.a.v. Erik de Vries (erik.devries@zeiss.com)

Het cursusbedrag is € 495 excl. BTW, inclusief lesmateriaal en lunch.

Na uw aanmelding ontvangt u een factuur. Zonder tegenbericht zal deze worden verstuurd naar het adres van 
het bedrijf zoals hierboven vermeld. De factuur dient overgemaakt te zijn voor 28 februari as. Na ontvangst 
van uw betaling op is uw aanmelding definitief.

Wilt u gebruik maken van een overnachting bij het Van der Vlak Hotel, dan kunt u dit rechtstreeks bij Van der Valk, 
Dordrecht boeken: http://www.vandervalkhoteldordrecht.nl/nl/kamers/ of telefonisch 078-870 0800. 


