Inschrijvingsformulier

Ervaringsgroep/Module1/Module2
Naam.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Voornaam.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Straat........................................................................................................................................................................................................................................................................................ Nr....................................................
Gemeente.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefoon................................................................................................................................................... GSM...................................................................................................................................................................
E-mail...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Leeftijd.................................................................................................................... V / X / M......................................................................................................................................................................................
Beroep/functie/werkterrein....................................................................................................................................................................................................................................................................
Studies(algemeen).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Psychodrama-ervaring.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mogelijkheid tot bijkomende vragen naar ons toe:

Wenst zich in te schrijven voor:
O De ervaringsgroep
O Module 1
O Module 2
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden, en stort 250 Euro voorschot IBAN
BE 26 7390 2168 2329, BIC Code KREDBEBB KBC Bank, met vermelding van je naam + Facturnummer,
op naam van Het Centrum voor Psychodrama & Psychotherapie , Plattebeursstraat 5, 8740 Pittem. Datum van
ontvangst van betaling geldt om volgorde van inschrijving te bepalen. Indien er geen plaats meer vrij is wordt
het integrale bedrag binnen de maand na ontvangst teruggestort. Deelname aan de opleidingen is pas mogelijk
na ontvangst van het totale cursusgeld. Het resterende bedrag van ....... euro wordt op dezelfde rekening gestort
ten laatste 3 weken voor aanvang van de opleiding.

Datum:
Handtekening:
Inschrijvingsvoorwaarden:

Het voorschot van 250 Euro dient gestort te worden binnen de 2 weken na de inschrijving, de rest van het cursusgeld wordt ten laatste overgeschreven
3 weken voor de aanvang van de eerste opleidingsdag.
Deelname aan de opleidingen is pas mogelijk na ontvangst van het inschrijvingsformulier en van het totale cursusgeld.
Wie inschrijft, engageert zich voor het volledige aanbod van respectievelijk 5 of 7 opleidingsdagen (afhankelijk van de groep/module).
Wie zijn inschrijving wenst te annuleren dient ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Het voorschot van 250 Euro kan niet meer teruggevorderd
worden. Wanneer er een annulering gebeurt na de eerste opleidingsdag, bij afwezigheid, of bij het vroegtijdig verlaten van de opleiding, wordt het cursusgeld
niet teruggestort. Enkel de docenten van de opleiding kunnen beslissen of er op deze overeenkomst afwijkingen gemaakt kunnen worden.
Er kan, wegens bepaalde redenen, van onze kant een opleiding geannuleerd worden. Alle reeds gestorte bedragen worden dan terugbetaald.
Alle data zijn onder voorbehoud.
Er dienen steeds voldoende inschrijvingen te zijn.
De datum van betaling voorschot geldt als inschrijvingsnummer.

