INSCHRIJFFORMULIER MET VROEGBOEKKORTING

ADVANCED LEVEL II HEALING COMMUNICATION FROM MARGRIT COATES
ALLE DOCUMENTEN ( 3 PAGINA’S ) GETEKEND TERUGSTUREN PER MAIL OF PER POST!
PER POST VERSTUREN NAAR: HOOPSTEEWEG 44, 7695 SL BRUCHTERVELD
Voor & achternaam: _______________________________________________________________
Bedrijfsnaam _____________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________
Factuuradres
Straat: ___________________________________________________________________________
Postcode: ________________________________________________________________________
Plaats: ___________________________________________________________________________
Land: ____________________________________________________________________________
Ondergetekende schrijft zich in voor:
O
De eendaagse Advanced level II healing Workshop op 24 april 2018, gegeven in het Engels
door Margrit Coates Prijs: 265 euro excl. BTW
O

Ik neem een eigen paard mee voor de dagen dat ik deelneem aan de training. De kosten
hiervan zijn 15 euro per nacht en moeten contact afgerekend worden op de locatie. Er is
een beperkt aantal plaatsen voor meegebrachte paarden. Deelname van de paarden gaat
op volgorde van aanmelding.

Prijs
De prijs van de training is voor deelname aan de training, trainingsmateriaal en is inclusief lunch,
koffie, thee en een versnapering.

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden
De inschrijving is definitief na ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier. Voor de betaling
ontvang je na inschrijving een factuur. Deze dient voor 21 oktober 2017 te zijn voldaan.
Annuleringsvoorwaarden en algemene informatie : zie bijlage - algemene cursusbepalingen
Deelnemer verklaart met het ondertekenen van dit inschrijvingsformulier dat hij/zij kennis heeft
genomen en akkoord gaat met de hierboven gestelde voorwaarden & de algemene cursus
bepalingen in bijlage.
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met de voorwaarden voor inschrijving van de
Advanced level II healing workshop van Margrit Coates op 24 april 2018.
Naam en handtekening: ___________________________________________________
Plaats: _________________________________________________________________
Datum: ________________________________________________________________

1

Algemene cursus bepalingen ( 1 )
Locatie : Horsetellerie, Ommerweg 11 in Rheezerveen.
Algemene informatie
Tijdens de workshop krijgt u theorie en praktijklessen over de communicatie met paarden. De dag
start om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Deelnemers zijn vanaf 8.45 welkom en dienen
op tijd aanwezig te zijn om op tijd te kunnen starten. Er wordt niet gewacht op te laat komende
deelnemers.
Verzorging deelnemers
Koffie, thee en water zijn beschikbaar op de locatie. Andere drank ( GEEN alcohol ) dient zelf
meegebracht te worden. Voor lunch wordt gezorgd. Indien u speciale dieetwensen heeft, laat u dit
dan even weten. Overnachtingen worden door de deelnemers zelf geregeld.
Paarden
Paarden worden verzorgd door Be&Become. Voeding of snoep geven aan het uitgeleende paard is
niet toegestaan. Voor het praktijkgedeelte wordt erop toegezien dat het paard verantwoord wordt
behandeld. Be&Become behoudt zich het recht het mishandelen of misbruiken van de paarden te
bestraffen met het uitsluiten van verdere deelname aan de cursus zonder enige tegemoetkoming.
Eigen paard mee (alleen van toepassing indien de locatie dit toestaat)
Indien deelnemers zelf een paard meenemen, zijn zij zelf verantwoordelijk voor het welzijn van het
paard. Het paard kan gedurende de dag gestald worden op de locatie. Deelnemers die een eigen
paard meenemen, moeten zich er van bewust zijn dat het kan voorkomen dat ook andere
deelnemers met hun paard kunnen werken.
Annuleringsbepalingen
Workshop
Bij annulering van de workshop tot 4 weken voor aanvang ben je 50% van het verschuldigde
cursusgeld schuldig. Indien je annuleert binnen 2 weken voor aanvang wordt 75% van het
verschuldigde cursusbedrag in rekening gebracht. Vanaf 1 week voor aanvang, ben je de volledige
leskosten verschuldigd. Je kunt wel voor vervanging zorgen. De annuleringsbepalingen zullen strikt
in acht worden genomen.
Wij behouden ons het recht om de cursus te annuleren bij onvoldoende deelnemers.
Indien een bevestiging niet op tijd ondertekend wordt teruggestuurd of indien iemand niet aan de
betalingsverplichting voldoet, behouden wij ons het recht om deelname aan de cursus te
annuleren. Dit betekent echter niet dat de betalingsverplichting is komen te vervallen!
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met de voorwaarden voor inschrijving van de
Advanced level II healing workshop van Margrit Coates op 24 april 2018.
Naam en handtekening: ___________________________________________________
Plaats: _________________________________________________________________
Datum: ________________________________________________________________
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Algemene cursus bepalingen ( 2 )
Aansprakelijkheidsbepalingen
Elke cursist blijft te allen tijde aansprakelijk voor zichzelf en draagt zijn/haar verantwoordelijkheid
en eventuele gevolgen van enig opgedaan letsel en/of schade opgelopen tijdens de cursus. Elke
deelnemer dient burgerlijk aansprakelijk verzekerd te zijn.
Veiligheid
Er wordt uitsluitend grondwerk gedaan. Wij adviseren u om een paar stevige schoenen te dragen.
Tevens willen wij u vragen aan te geven wanneer u enige angst of onzekerheid in de nabijheid van
het paard voelt. Dit alles i.v.m. de veiligheid van uzelf en andere cursisten.
Overige vragen :
Indien er nog vragen zijn, kun je contact opnemen met Deborah smulders van Be&Become Tel.
0642218578 of e-mail: info@beandbecome.nl

Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met de voorwaarden voor inschrijving van de
Advanced level II healing workshop van Margrit Coates op 24 april 2018.
Naam en handtekening: ___________________________________________________
Plaats: ________________________________________________________________
Datum: ________________________________________________________________
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