
      
 

 
 

Inschrijvingsformulier voor de post-bachelor opleiding Qualified 

Treasurer (QT) 

 

 

Graag invullen in blokletters: 

 

Persoonlijke gegevens student:  

 

Voornaam  :  _________________________________________ 

Familie naam  :  _________________________________________ 

Geboortedatum :  ________________________(dd/mm/jj)          M/V  

Nationaliteit  :  _________________________________________ 

Adres   :  _________________________________________ 

Plaats   :  _________________________________________ 

Telefoon nummer :  ______________ 

Mobiel  :  ______________  

E-mail   :  __________________________________________ 

Vooropleidingen :  __________________________________________ 

      __________________________________________ 
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Referentiebron 

 

Hoe heeft u van het Suriname College of Accountancy gehoord? 

Internet 

o Website (www.surinamecollegeofaccountancy.com) 

o Facebook (Suriname College of Accountancy) 

Vriend/Collega 

o Naam: ___________________________ 

Advertentie 

o Krant 

o Andere 

Overige (gelieve te specificeren): 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 

 

Gegevens werkgever (indien van toepassing): 

 

Status    : werkzaam / eigen onderneming /niet werkzaam / student 

Beroep    :  __________________________________________   

Werkgever   :  __________________________________________ 

Adres    :  __________________________________________ 

Plaats    :  __________________________________________ 

Telefoon Nummer  :  __________________________________________ 

E- mail   :  __________________________________________ 

Afdeling    :  __________________________________________ 

Werkervaring(jrn)  :  __________________________________________ 

Naam leidinggevende  :  __________________________________________ 
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1 Registratie SCA 

Bij registratie dient u een volledig ingevuld formulier in te leveren met de volgende documenten : 

    

 Kleuren copy ID / paspoort 

 Kleuren copy diploma en cijferlijsten 

 Een (1) recente pasfoto 

 

Betalingen 

De facturen kunnen verzonden worden naar:  

 

o Adres van de werkgever (garantiebrief van de werkgever meesturen) 

o Huis adres  

o Anders: _______________________________________________________ 

 

Betalingsvoorwaarden 

Bij het indienen van het inschrijfformulier dient u 25% van de fee te hebben voldaan, tuition fee 

is EURO 7.500. U ontvangt daarna een factuur met daarin alle verwerkte kosten (het reeds 

gestorte bedrag en het nog te betalen bedrag volgens uw gekozen aflossingsmethode). 

 

2 U kunt kiezen uit de volgende aflossingsmethoden: 

o Volledige betaling 

o Termijnaflsossing ( maandelijks/per kwartaal) 

o Anders: ………………… 

 

  

                                                 
1 Niet van toepassing  indien u zich voor slechts 1 (een) module inschrijft. 
2 Niet van toepassing indien u zich voor slechts 1 (een) module inschrijft. 
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U stort de collegelden op een van de na volgende rekening nummers bij de DSB Bank N.V. : 

Euro 61.20.717 

USD 61.20.709 

 

Plaats:        Datum: 

 

___________________________   _______________________________ 

 

 

 

Handtekening: 

 

 

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


