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AANVRAAGFORMULIER TOEKENNING PE-PUNTEN 

 
CONFORM REGELGEVING LVSC 

 
Aanvrager: 

Naam:………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
 
Adres:………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
 
Postcode:…………………………………Plaats:……………………………………………………………….…….. 
 
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mailadres:……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

1. Gegevens aanvrager training /workshop  
 

1.1 Gegevens contact/rechtspersoon van de training /workshop waarvoor toekenning wordt 
aangevraagd 

 

Naam contact/rechtspersoon: ………………………………………………………………………………………………
  
Bezoekadres:…………………………………………………………………………………………………………… 
  
Postcode:…………………………………  Plaats:……………………………………………………  

 
Telefoonnummer:…………………………………………………………..  
 
E-mailadres:………………………………………………………….. 
 
Gegevens voor de factuur: 
Naam: ………………………………………………………………………………………………  
 
Adres:…………………………………………………………………………………………………………… 
  
Postcode:…………………………………  Plaats:……………………………………………………  

 
Telefoonnummer:…………………………………………………………..  
 
E-mailadres:………………………………………………………….. 
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2. Gegevens van de training / workshop 
 

Naam van de training / workshop waarvoor toekenning wordt aangevraagd: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Omvang van de training /workshop 
Het aantal contacturen in aanwezigheid van de trainer: ………………………………………………… 

3. Voor wie is de training/workshop geschikt?  

Toelatingseisen: 
Een beschrijving van de inhoud ………………………………………………………………………………………  
 
Zie pagina/website: ………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Aantal deelnemers aan de training / workshop 
- Minimaal: ……………………………  

- Maximaal: ………………………….. Zie pagina/website  …………………………………………………… 

5. Overzicht van het /de onderwerp(en) en het / de thema (’s) die worden behandeld in de 
training/ workshop? 

 
   Zie programma/website: …………………………………………………………………………………………………… 

6. Bewijs van deelname na succesvolle afronding van de opleiding 
Voeg een ongeldig gemaakt certificaat als voorbeeld toe.  
 
Zie bijlage nummer ………….. 

    
Plaatsing van uw aanbod op de LVSC website 
 
Je PE-activiteit wordt standaard opgenomen in het overzicht Permanente Educatie op de  
LVSC website. Wil je naast dit aanvraagformulier een korte tekst (max. 100 woorden), je logo en de 
url/link naar (de activiteit op) je website meesturen zodat wij je aanbod op de site te kunnen 
plaatsen? We verwijzen met een link naar je website voor alle relevante informatie. Wil je er daarom 
voor zorgen dat deze informatie op je website te vinden is? 
Op deze plaatsing zijn de voorwaarden van toepassing zoals vermeld bij de informatie over 
Permanente Educatie op de website. 
 
Extra optie voor actieve promotie (aanvinken indien gewenst): 
Ik verleen 10% korting aan LVSC-leden bij deelname aan mijn PE-activiteit. Naast vermelding op het 
overzicht Permanente Educatie wordt mijn activiteit dan geplaatst in het activiteitenoverzicht op de 
LVSC-website en wordt er in de nieuwsbrief (verschijnt ca. 10 x per jaar) verwezen naar de bijscholing 
met korting voor leden onder Ledenvoordeel.  
 

 ja   nee  
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Hierbij verklaar ik dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Ik ben op de hoogte  
van de kosten die toekenning van PE-punten bij LVSC met zich meebrengt. Door ondertekenen van 
dit formulier verbind ik me aan de voorwaarden van LVSC. 

 
Datum:  …………………………………………… 
 
Plaats:  ……………………………………………. 
 
Handtekening: ……………………………………………. 
 
 
 
Formulier inclusief genummerde bijlagen s.v.p. als een ongebonden dossier (zonder nietjes 
en/of plakband) opsturen naar: 

LVSC 
T.a.v. afd. Registratiezaken 

Kerkenbos1246 
6546 BE NIJMEGEN 

 
of 

 
Het complete dossier scannen in EEN pdf in de goede volgorde mailen naar: 

registratie@lvsc.eu. 
 

 
 


