Ja, ik schrijf me in voor de opleiding tot Nieuwe Aarde therapeut, coach of behandelaar.
Tijdens de opleiding leer ik werken met De Nieuwe Aarde frequenties en energie remedies.
Door dit formulier in te vullen en ondertekend terug te sturen naar Hanneke Hoppenbrouwer, per post of via email naar info@dnafrequenties.com, ga je akkoord met onze betalingsvoorwaarden zoals verderop gesteld.
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Mobiele telefoon
Praktijknaam
Website
Praktijkadres
Postcode + Plaats
Land
Waarom wil je DNA
frequenties
behandelaar
worden?
Wat verwacht je
van de opleiding?
Wat is je discipline
en doelgroep?
Voor welke datum
schrijf je je in?
De totaalprijs van de opleiding is € 733,= exclusief B.T.W.
Inschrijven is committeren:
Na het mailen of toesturen van dit formulier betaalt iedere cursist direct € 150,- inschrijfgeld ongeacht de
groep/datumcluster waaraan je deelneemt. Dit bedrag wordt in geen geval gerestitueerd.
Restbedrag:
Uiterlijk 1 week voor aanvang van de eerste online sessie zorg je dat het resterende bedrag van € 583,= is
overgemaakt.
Termijnen:
Het cursusgeld mag in maximaal twee termijnen van € 291,50 worden voldaan. De eerste termijn moet binnen 4
weken voor aanvang van de eerste sessie bij ons binnen zijn. Wanneer de eerste lesdag op kortere termijn
plaatsvindt, betaal je zo spoedig mogelijk. De tweede termijn moet uiterlijk 1 week voor aanvang zijn voldaan.
Is het cursusgeld op tijd overgemaakt, dan ben je verzekerd van een plek in de groep van jouw voorkeur.
Zo niet, behouden we ons het recht voor die plek aan een ander te geven en jouw deelname - in overleg - door te
schuiven. Wanneer je in termijnen betaalt, zet dan een aantekening bij deze alinea en stel ons ervan op de
hoogte. In alle gevallen krijg je een BTW factuur toegestuurd.
Betalingen s.v.p. voldoen op onderstaand rekeningnummer ten name van De Nieuwe Aarde-frequenties.
Voor akkoord
Naam
Datum + plaats
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