Groeien in Zijn
Inschrijfformulier ‘basiscursus Word wie je bent!!’
Hierbij meld ik mij aan als deelnemer aan de basiscursus ‘Word wie je bent!’, met als data
14,21,28 mei 4,11,18,25 juni 2,(9) Juli 2014.
De prijs bedraagt € 285,- voor 8 sessies.
Hierbij machtig ik ‘Groeien in Zijn’ om € 285,- van mijn rekening af te schrijven.

Voornaam:

…………………………………….

Voorletter(s):

……………….......

Achternaam:

…………………………………….

BSN-nr:

……………….......

Adres:

…………………………………….

Woonplaats:

…………………...

Postcode:

…………………..

Mobiel:

…………………...

Tel. Thuis:

…………………..

Bankrek.nr.:

…………………...

Geb. datum:

…………………..

Burg. Staat:

…………………...

e-mail:

…………………..

M/V

…………………...

Datum:

…………………..

Handtekening:

…………………...

Ik ga verder akkoord met de volgende voorwaarden:





Betaling
Je ontvangt de factuur per email. Deze dient betaald te zijn een week voor aanvang van
de cursus.
Reserveren
Je kunt een plaats in de groep reserveren door dit inschrijfformulier zo spoedig mogelijk,
ingevuld en ondertekend, terug te sturen. Dit inschrijfformulier dient bij voorkeur 4 weken
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voor de start van de groep bij ons binnen te zijn. Uiterlijk een week voor aanvang van de
groep ontvang je een bevestiging van jouw inschrijving. Mocht de groep vol zijn dan krijg
je daarover per omgaande bericht.
Annuleren
Afzeggen is mogelijk 3 weken voor de start van de groep. Bij latere afzegging blijf je de
totale kosten verschuldigd. Een afzegging dient altijd schriftelijk te geschieden per
aangetekende brief. Ook indien je je binnen 3 weken voor de aanvang van de groep
opgeeft en je nadien alsnog afzegt, blijf je de totale kosten verschuldigd. Je schrijft je in
voor alle 8 sessies.
Nalatigheid
Vanaf het tijdstip dat betaling moet zijn geschied is aan Praktijk ‘Groeien in Zijn’ een
rentevergoeding verschuldigd van 1,5 % per maand. Alle kosten, zowel gerechtelijke als
buitenrechtelijke voor Praktijk ‘Groeien in Zijn’, verbonden aan de invordering van de aan
haar verschuldigde bedragen, komen ten laste van ondergetekende.

Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de tarieven, andere voorwaarden en
begripsbepalingen, zoals nader omschreven op dit formulier, die deel uitmaakt van deze
overeenkomst en verlangt geen nadere omschrijving.

Voor akkoord

Namens praktijk ‘groeien in Zijn

Bovengenoemde

Wim van Dijk

Datum:

………………………

………………………..

Handtekening:

………………………

………………………...

Met hartelijke groeten

Wim van Dijk

Formulier ingevuld en ondertekend sturen naar: Praktijk ‘Groeien in Zijn’ Ingelandslag 39 2805 DL Gouda 06-16034730

Pagina 2

