
Al onze opleidingen: 
Code  Lesgeld  Duur 

 inclusief 
 examen 

Communicatie en digitale communicatie 
        Vakopleiding 
          CBO-2 Webwizard 152004  € 100,-  5 maanden 

        Basisberoepsopleiding 
          CBO-1 Computerassistent 202010  € 75,-  5 maanden 

Taal en cultuur 
        Basisopleiding / Cursus 
          NTC Inburgering 302016  € 600,-  6 maanden 

        Basisopleiding / Cursus 
          NTC Nederlands 252016  € 420,-  6 maanden
          

Studeren bij Evenaar Multishop Academy, hoe werkt dat: 

Studeer wanneer en waar je wilt, Voor alle opleidingen heb je 
geen vooropleiding nodig. Bij een taalopleiding kun je klassikale 
lessen volgen. 

Zodra je het bedrag van je gekozen opleiding (zie boven) hebt 
overgeboekt / gestort onder vermelding van je naam bij bank of 
postkantoor (zie banknummer op inschrijfformulier) en daarna het 
inschrijfformulier ingevuld hebt en op de post gedaan, ontvang je heel 
snel het complete studiepakket van de opleiding van je keuze. 
Je krijgt 1 lesboek bestaande uit verschillende modules die bij jouw 
opleiding horen en daarin is alle leerstof opgenomen. De lessen zijn 
helder opgezet. Je mag als je wilt sneller studeren dan de 
aanbevolen duur. Langzamer studeren mag ook. Bij het studieboek 
zit ook een examenbon. Daarmee kun je examen aanvragen zodra je 
genoeg denkt te weten. Het examen is schriftelijk en doe je thuis. Je 
hebt recht op examen tot 3 jaar na start van je studie. Examen doen 
is echter niet verplicht. 

Wanneer jouw ingezonden examen als voldoende wordt beoordeeld 
ontvang je een waardevol diploma! 

Wacht niet langer en investeer vandaag nog in je toekomst! 

Vul hiernaast het inschrijfformulier in en stuur deze op. èèè 

Voornaam: ________________ Voorletters: ________ 
Achternaam: ___________________ 
Adres: Straat_________________________ Huisnr.___ 
Postcode: ________ Plaats:_________________ 

Ik schrijf mij in voor de opleiding: code:_________. 
Ik dien van te voren te betalen en ik heb daarom het 

volledige verschuldigde bedrag / of termijnbedrag* 
van de opleiding van mijn keuze overgemaakt op 
bankrekening NL37RABO0304188867 t.n.v. 
Evenaar Multishop te Arnhem onder vermelding 
van mijn naam. 

*Een taalopleiding mag in 6 termijnen betaald worden.
Handtekening: ___________________ 
Als je 16 of 17 jaar bent ook naam en handtekening van één 
van je ouders of voogden: Voorletters ________ 
Achternaam ___________________ 
Handtekening _____________________ 

Stuur dit formulier ingevuld in een 
voldoende gefrankeerde envelop 

naar onze studie-adviseur: 

Studie-adviseur EM Academy 
G. Rooslaan 15-IV 
6841 BA Arnhem 

Inschrijfformulier 

Je gegevens worden door ons strikt 
vertrouwelijk behandeld. 

#
 

Geen inschrijfgeld te 
betalen! 

+ Het laagste lesgeld 
van Nederland! 

CBO        NTC 

Opleidingen en 
cursussen. 

De voordeligste studies van Nederland! 

Sla snel deze gids open èèè èè è 
 opleidingsbrochure © HH Publishing 
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