
Peter Hess® Academie Klankpraktijk 
Inschrijfformulier workshop ‘klank in de schoonheidssalon’ 

 

Plaats je handtekening en stuur het formulier dan gescand of per post naar: 
Peter Hess® Academie Nederland België 
Zadelmakersstraat 22  
8601 WH Sneek    
sylvia@klankpraktijk.nl 

Met een klankschaal kun je jouw schoonheidsbehandeling een extra dimensie geven waarvoor je cliënten 
graag terugkomen. In deze workshop van een dag leer je over klankschalen, de Peter Hess®-klankmethode 
en hoe je dit kunt inzetten bij je werk als schoonheidsspecialist. Onder vakkundige leiding doe je je eerste 
ervaringen op met klankschalen, je leert concrete klankoefeningen en geeft en ontvangt een 
klankontspanning.  

We richten onze aandacht in het bijzonder op de mogelijkheden van de behandeling van het decolleté 
met een speciale klankschaal. De zachte vibraties van deze schaal stimuleren de thymusklier. Deze klier is 
van groot belang bij de opbouw van het immuunsysteem. De behandeling ondersteunt de lichaamseigen 
versterking van het collageen, de huidporiën openen zich en de werkzame stoffen van het 
verzorgingsproduct kunnen beter inwerken.  

Aanvullend leer je enkele klanktoepassingen die je cliëntgericht kunt aanwenden.    

Tijdens de workshop zijn alle benodigde materialen ter beschikking. Je kunt deze ook kopen zodat je 
meteen kunt starten met dit onderscheidende nieuwe aanbod in jouw salon. 

Op 1 november 2020 biedt Klankpraktijk deze cursus eenmalig aan voor een gereduceerde prijs: € 75,00. 
De lunchpauze is van 12.00 – 14.00 uur. We gaan naar een restaurant. De lunch is voor eigen rekening.  

Na ontvangst van het formulier bevestigt Klankpraktijk mijn deelname zolang daar plek is. I.v.m. corona is de 
groepsgrootte beperkt tot max. 10 personen.  
Tezamen met de bevestiging van deelname ontvang ik de nota en betaal ik het cursusgeld.  
Annuleren kan tot 1 maand voor aanvang van de cursus. In dat geval ben ik € 40,00 administratiekosten 
verschuldigd. Annulering op kortere termijn, ongeacht de reden, geeft geen recht op ontslag van betaling of 
restitutie van reeds betaald cursusgeld. 
Indien Klankpraktijk de cursus annuleert, ontvang ik het tot dan toe betaalde geld retour.  
Ik neem contact op indien er bijzonderheden zijn die van invloed kunnen zijn op het verloop van de cursus. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor gezondheidsklachten die in verband kunnen worden gebracht met Covid-19.   
Door mijn handtekening op dit formulier verklaar ik mij akkoord met deze voorwaarden en de algemene 
voorwaarden. Deze ontvang ik als bijlage bij de bevestiging.  

(Als je gegevens bekend zijn, hoef je alleen je naam en handtekening in te vullen) 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………(deze naam komt op je certificaat)  

 
Bedrijfsnaam, indien van toepassing i.v.m.. facturering …………………………………………….……………………………………………………….. 
.. 

Adres:………………….…………………………………………………………………………….…………………………….………………………………….…. 
 

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………………………. 
 

Telefoonnummer: ………………………………………….………………………………………….….……………. 
 

Emailadres: ……………………………………………………………………….………………………………………… 
 
Handtekening en datum: …………………………………………………………………..………………………. 

mailto:sylvia@klankpraktijk.nl

