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Verzoek tot toelating Examen Magister Vini 
 

Naam : ____________________________________________________  Man   Vrouw 

Voornamen : __________________________________________________________________  

Adres : __________________________________________________________________  

Postcode : _____________________________  Woonplaats : ___________________  

Geboortedatum : _____________________________   

Telefoon Privé : _____________________________  Telefoon bedrijf : ___________________  

Fax Privé : _____________________________  Fax bedrijf : ___________________  

E-mail Privé¹ : _____________________________  E-mail bedrijf¹ : ___________________  

 

In welk bedrijf bent u nu werkzaam? : _________________________________________________  

Volledig adres bedrijf : _________________________________________________  

   _________________________________________________  

 

Handtekening kandidaat : _________________________________________________  

 

Doet een verzoek om toegelaten te worden tot het Examen Magister Vini ® 

¹ Via welk e-mailadres wilt u op de hoogte worden gehouden? _________________________________  

 

 

Indien de kosten voor het Examen Magister Vini door uw bedrijf worden vergoed, verzoeken wij u 

onderstaande gegevens in te vullen.  

 

Naam Bedrijf : __________________________________________________________________  

Adres : __________________________________________________________________  

Postcode : ________________________  Plaats : __________________________   

Telefoon : ________________________  Contactpersoon : __________________________  

Datum : _______________________  

 

Naam en handtekening tekeningsbevoegde binnen het bedrijf: _________________________________  

     

verklaart de kosten voor het examengeld na ontvangst van de facturen te zullen voldoen. 

 

Goedkeuring Examencommissie:  toegelaten / afgewezen 

Datum :  ____________________________________________________________________________  

Handtekening :  ____________________________________________________________________________  
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Aanmeldingsformulier Begeleidingstraject Wijnacademie 

 
Het begeleidingstraject bestaat uit 24 dagdelen, ochtend- en middagsessies. De modules worden in de 

vorm van hoor- en werkcolleges door de Wijnacademie in Maarn verzorgd. 

 
 

Naam : ____________________________________________________  Man   Vrouw 

Voornamen : __________________________________________________________________  

 

meld zich aan voor het 2-jarig Begeleidingstraject Magister Vini, verzorgd door de Wijnacademie te 

Maarn. Ik schrijf mij in voor dit gehele traject en verklaar de kosten van het totale begeleidingstraject te 

zullen voldoen. 

 

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaar ik mij akkoord met de algemene 

voorwaarden* en verklaar ik aan mijn financiële verplichtingen te zullen voldoen. 

 

Datum : __________________________________________________________________  

 

Handtekening : __________________________________________________________________  

 

 

 

Kosten met betrekking tot het tweejarige Begeleidingstraject MV: € 2.823,- exclusief BTW. 

Dit bedrag mag in 6 termijnen worden voldaan middels automatische incasso. 

 

 

 

Indien de kosten voor het Begeleidingstraject Magister Vini door uw bedrijf worden vergoed, verzoeken 

wij u onderstaande gegevens in te vullen.  

 

Naam Bedrijf : __________________________________________________________________  

Adres : __________________________________________________________________  

Postcode : ________________________  Plaats : __________________________   

Telefoon : ________________________  Contactpersoon : __________________________  

Datum : _______________________  

 

Naam en handtekening tekeningsbevoegde binnen het bedrijf: _________________________________  

 

verklaart de totale kosten van het Begeleidingstraject Magister Vini te zullen voldoen.  

 

Na het invullen van alle volgende formulieren wordt u uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. 
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Opleidingen en cursussen: 
 

 

Gevolgde opleidingen/ cursussen: 

 

 

Diploma/ Certificaat behaald in: 

 

Opleidingen algemeen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talenkennis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijnkennis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketingkennis: 
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Werkervaring: 

 

 

Bedrijf / Adres:  

 

Periode: 

Korte omschrijving van functie en 

verantwoordelijkheden: 
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Aanvullende informatie: 

 

Hoeveel soorten wijnen proeft u per maand? 

 

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

 

Welk percentage van deze wijnen proeft u blind? 

 

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

 

Aan hoeveel wijnproeverijen neemt u per kwartaal deel?  

 

Professionele proeverijen:  

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

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

Niet-professionele proeverijen:  

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

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

 

Welke wijnproductiestreken hebt u bezocht en in welk jaar? 

 

Jaar:  Land:  Gebied:  

 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 

 

 

Ondergetekende verklaart dat alle vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord en dat hij/zij zich 

akkoord verklaart met, en zich zal houden aan, de bepalingen van het examenreglement Magister Vini®. 

 

Datum : _______________________  

 

Handtekening kandidaat : _______________________   

 

Graag bij verzenden van dit formulier een kopie van uw SDEN-niveau 3 diploma bijvoegen. 

Dit formulier ondertekenen en verzenden naar: 

 

Stichting Wijnonderwijs Nederland 

p/a Postbus 262 

2260 AG  LEIDSCHENDAM 
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Kosten met betrekking tot de examens:  

 

Het Examen Magister Vini bestaat uit 7 module-examens en wordt afgesloten met het schrijven van een 

scriptie. 

 

P1 en T1:  Module P1: Proeftechniek witte wijn en rosé wijn 

  Module T1: Theorie: wijnbouw 

P2 en T2: Module P2: Proeftechniek rode wijn 

  Module T2: Theorie: wijnbereiding 

P3 en T3: Module P3: Proeftechniek mousserende, zoete en versterkte wijn 

  Module T3: Theorie: Markt en Marktbewerking  

T4:   Module T4: Theorie: Actuele onderwerpen 

 

Na toelating tot het begeleidingtraject wordt u door de Examencommissie Magister Vini per module-

examen uitgenodigd u in te schrijven.  

 

De kosten bedragen € 300,00 exclusief BTW per module-examen. 

 

Na opgave voor het module-examen gelden de volgende financiële bepalingen:  

 

a) bij annulering tot twee maanden voor aanvang van het examen: hieraan zijn geen kosten 

verbonden;  

b) bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van het examen: 25% van de 

kosten voor het examen;  

c) bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van het examen: 50% van de 

kosten voor het examen; 

d) bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van het examen: de totale kosten voor het 

examen. 

 

 

 
 

 

*Algemene voorwaarden Begeleidingstraject van de Wijnacademie:  

 

Inschrijving en betaling geeft recht op het bijwonen van het Begeleidingstraject van de Wijnacademie. 

Het niet bijwonen van een of meerdere sessies geeft geen recht op restitutie.  

 

Na opgave voor het Begeleidingstraject Magister Vini van de Wijnacademie gelden de volgende 

bepalingen:  

 

a) bij annulering tot twee maanden voor aanvang van het Begeleidingstraject: 10% van de kosten 

voor het Begeleidingstraject, te weten € 282,30 exclusief BTW.;  

b) bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van het Begeleidingstraject: 

25% van de kosten voor het Begeleidingstraject, te weten € 705,75 exclusief BTW; 

c) bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van het Begeleidingstraject: 50% 

van de kosten voor het Begeleidingstraject, te weten € 1.411,50 exclusief BTW; 

d) bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van het Begeleidingstraject: de totale kosten 

voor het Begeleidingstraject, te weten € 2.823,- exclusief BTW; 

e) bij annulering gedurende het traject, de totale kosten voor het begeleidingstraject, te weten € 

2.823,- exclusief BTW; 
 


