Opleiding Familieopstellingen
&
Rituelen 2019 - 2020
Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsprocedure
Vul het onderstaande formulier in en stuur of mail het, samen met je motivatieschrijven naar mij.
De adresgegevens vind je onder op de volgende pagina.
Na binnenkomst van je aanmelding stuur ik een ontvangstbevestiging per mail, vergezeld van een
betalings- en aansprakelijkheidsverklaring.
Tevens maken we een afspraak voor een intakegesprek.
De ondertekende verklaringen neem je mee naar het intakegesprek.
Aan het eind van de intake krijg je mondeling uitsluitsel over aanname of afwijzing, binnen 5
werkdagen nog gevolgd door een schriftelijke bevestiging vergezeld van een gespecificeerde factuur,
gebaseerd op jouw keuze van betaling.

Naam

c Man

c Vrouw

Roepnaam

Voorletters

Adres
Woonplaats

Postcode

Geboortedatum
Vaste telefoon
Mobiele telefoon
E-mail

Website

Huidig beroep

Betaling

Ä

Betaling (s.v.p. aankruisen) *
c de opleidingskosten ad € 3.250,- worden door mij ineens voldaan
c ik maak gebruik van de mogelijkheid om in 2 termijnen van € 1.625,- te betalen
c ik maak gebruik van de mogelijkheid om maandelijks te betalen= 11 termijnen van € 296,-

Opmerkingen
- Deze bedragen zijn exclusief de verblijfskosten. Zie daarvoor de brochure op mijn website.
- Als je je vóór 1 oktober 2018 aanmeldt, profiteer je van een vroegboekkorting van 3%.
- Stuur deze aanmelding in, samen met een kort motivatieschrijven, waarom je aan deze opleiding
wilt deelnemen.
- Deze overeenkomst kan gedurende 14 dagen na ondertekening kosteloos geannuleerd worden.
- Bewaar een kopie bij je eigen administratie.
- Voor de bescherming van je persoonsgegevens zie mijn website https://harriedekruijff.nl/privacy

Datum
Plaats

Handtekening

* De opleiding is opgenomen in het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs en daarom is over de
opleidingskosten geen btw verschuldigd. Wel over de verblijfskosten.
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