
  

Horizon College, sector: Economie, VAVO 
Locatie: Kruseman van Eltenweg 4 1817 BC Alkmaar 
Postadres: Postbus 30, 1800 AA Alkmaar 
Telefoonnummer: 072-547 6504 
Kostenplaats: 40060  
Kostendrager: 3146403 
Contactpersoon: Marian Braak-Smit 

 

Aanvraag 
Placement test Cambridge  

 

 

Naam deelnemer  :        
 
Adres      : 
 
Postcode en woonplaats : 

 
Telefoonnummer  : 
   

 

 

 

Omschrijving   :  Placement test Cambridge                  
    

Bedrag  :  € 15,-   
 
Betaaltermijn  :  Na aanmelding voor de test ontvangt u een link. 
     Na betaling ontvangt u een token zodat u de test kunt doen. 

 

 

 

U ontvangt via e-mail een digitale factuur; dat heet AcceptEmail. Betalen gaat via iDEAL. 
 
 
De factuur kan naar e-mailadres:        @ 

(duidelijk leesbaar invullen!) 
 

Betaalt er iemand anders voor u? Bijv. een ouder of verzorger. Vul hier dan zijn of haar e-mailadres in! 
U kunt ook de AcceptEmail doorsturen.  
 

Datum  Handtekening *      

 
*Als je jonger bent dan 18 jaar, dient je ouder/verzorger mede te ondertekenen. 

 

 
Wat is AcceptEmail? 

Horizon College introduceert een nieuwe manier van betalen, AcceptEmail!  
Een AcceptEmail is een digitale factuur die u per email ontvangt; met enkele muisklikken kunt u het bedrag via 
uw eigen bank direct overboeken. Digitaal, veilig en snel. Betalen was nog nooit zo makkelijk! 
 
Met deze digitale factuur kunt u gemakkelijk via internet bankieren betalen. In de AcceptEmail staan alle 
betalingsgegevens al ingevuld zoals begunstigde (naam en rekeningnummer), het bedrag dat nog betaald moet 
worden en het betalingskenmerk. U weet dus precies om welke factuur het gaat.  

Door op de AcceptEmail-link in de mail hierop te klikken komt u in een betrouwbare en herkenbare iDEAL 
omgeving, de door alle banken ondersteunde standaard voor internetbetalingen. Bij de betaling wordt gebruik 
gemaakt van internetbankieren via uw eigen bank met de bekende specifieke beveiligingsmethodes.  
 
Alle informatie over betalen met AcceptEmail vindt u onder FAQ op onze website 
www.horizoncollege.nl/AcceptEmail of op www.AcceptEmail.com  
 

Dit formulier volledig invullen! Let op!!  Indien van toepassing 2 handtekeningen plaatsen. 

 

Dit formulier kunt u opsturen naar: 

Horizon College, sector Economie VAVO, T.a.v. M. Braak-Smit, Postbus 30, 1800 AA Alkmaar 

http://www.horizoncollege.nl/AcceptEmail
http://www.acceptemail.com/

