Aanmeldformulier cursussen

Frederike

Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode + woonplaats
Land
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoon
Mobiel
E-mail (+ evt. website)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Ik wens deel te nemen aan de volgende cursus: (zelf invullen)
Datum

Cursus

De kosten voor een 2-daagse cursus zijn € 225,- euro p.p.
De kosten voor een 7-daagse cursus zijn € 775,- euro p.p.
Ik verzoek je om het cursusbedrag uiterlijk 1 maand van tevoren over te maken naar IBAN:
NL59SNSB0898746388 / BIC: SNSBNL2A ten name van Frederike Winde te Goudswaard.
Bij aanmelding binnen een maand voor aanvang, vraag ik om een betaling direct na aanmelding.
Wanneer het bedrag betaald is, ben je zeker van deelname. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk
(via e-mail of de post). De annuleringsvoorwaarden kun je hieronder lezen. Na annulering van een
cursus, ontvang je een bevestiging dat de annulering ontvangen is. Uitsluitend dan is de
annulering geldig. Mocht een cursus van mijn kant niet doorgaan, dan worden er vanzelfsprekend
geen kosten in rekening gebracht en zal restitutie plaatsvinden van het gehele bedrag.
Voor akkoord:
Handtekening:

......................................................................................................................................

Ben je vegetarisch, heb je last van bepaalde voedselallergieën of zijn er andere
dieetvoorschriften, dan kun je dat hieronder aangeven (i.v.m. lunch):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Annuleringsvoorwaarden
Indien je uiterlijk 15 dagen voor aanvang annuleert, ben je 25,00 euro administratiekosten
verschuldigd en wordt het restant cursusgeld teruggestort op je rekening. Annuleer je binnen 2
weken voor de 1e bijeenkomst dan ben je 50% van het cursusgeld verschuldigd. Als je minder dan
24 uur voor aanvang van de 1e cursusdag annuleert, zonder annulering niet bij de cursus
aanwezig bent, of na het volgen van een cursusdag besluit om de daaropvolgende cursusdag(en)
niet te komen, dan ben je het gehele bedrag verschuldigd.

Routebeschrijving
Tegenwoordig heeft bijna iedereen een Tom Tom/navigatie in de auto of op de mobiele telefoon,
maar voor de zekerheid hier het laatste stukje van de route. Vanaf de A29 neem je afslag 22
(Numandsorp / Zuid-Beijerland). Daarna volg je 'Zuid-Beijerland' en zodra het op de borden staat,
volg je 'Goudswaard'. Dit blijf je alsmaar volgen. In de bebouwde kom van Goudswaard
aangekomen, neem je niet de eerste afslag links, maar de tweede waarbij je de Molendijk afrijdt
en beneden aangekomen, neem je de eerste afslag links (= Burgemeester Zahnweg). Vervolgens
neem je de eerste afslag rechts (= Koningin Julianastraat) en dan woon ik aan de linkerkant op
nummer 7. Het is een doodlopende straat; helemaal achteraan zijn extra parkeerplaatsen. Je kunt
ook parkeren aan de Burgemeester Zahnweg.

Begintijden
De cursussen beginnen om 10:00 uur. Het is wel handig om 10 tot 15 minuten eerder aanwezig te
zijn, zodat we om 10:00 uur daadwerkelijk van start kunnen gaan.

Ik heb zelf altijd heel veel zin in de cursussen en ik hoop jij ook.
Lieve groeten & tot binnenkort,
Frederike

P.S. Op de volgende pagina lees je wat belangrijk is om mee te nemen naar de cursusdagen.
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Belangrijk om mee te nemen
Cursus Energetische Therapie:
- pen en papier
- op dag 3: effen gekleurde bovenkleding (i.v.m. aura’s zien; uitleg volgt tijdens cursus)
Cursus Intuïtieve Ontwikkeling:
- pen en papier
- foto van een persoon die je goed kent (vraag wel even toestemming aan deze persoon)
- voorwerp van een persoon die je goed kent (vraag om toestemming; bij voorkeur is dit
voorwerp niet van dezelfde persoon als van wie je een foto meeneemt)
- foto van een overleden persoon die je goed gekend hebt
- voorwerp van een overleden persoon die je goed gekend hebt
Cursus Communiceren met Dieren:
- pen en papier
- foto’s van levende dieren die je goed kent (als je zelf geen dieren hebt, kun je foto’s
meenemen van dieren van bijv. vrienden, familie, kennissen - vraag dan wel even om
toestemming)
- foto(’s) van overleden dier(en) (als je zelf geen dier hebt gehad dat overleden is, kun je
wellicht een foto meenemen van een overleden dier van iemand anders)
- eventueel foto’s van dieren die wel wat extra energie kunnen gebruiken
Op de eerste cursusdag krijg je jouw cursusmap(pen) uitgereikt. Voor de volgende cursusdag(en)
is het uiteraard de bedoeling dat je deze weer meeneemt. Na afloop mag je de map(pen) houden.
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