Peter Hess® Academie Klankpraktijk
Inschrijfformulier cursussen en workshops 2022
Plaats je handtekening en stuur het formulier dan gescand of per post naar:
Peter Hess® Academie Nederland België
sylvia@klankpraktijk.nl

Zadelmakersstraat 22

8601 WH Sneek

∆ = geen instroomeisen

Handtekening

∆
∆
∆
∆
∆
∆

Cursus / workshop
Studenten krijgen 10% korting op de cursusprijs.
Je krijgt 50% korting bij het herhalen van een cursus.
Gastdocent Zwangerschap begeleiden met klank
Studiedag Sherborne en klank
Herhalingscursus
Stoelmassage
Klank bij hoofdpijnklachten
Gezond & Wel met klankschalen
Chakra’s harmoniseren
Fantasiereizen met klank (start vrijdag 17.00 uur)
Spelen met klankschalen (incl. lunch)
Ontwikkelingsgericht werken met klank
Professionalisering (incl. kaartenset)
Basiscursus Gong
Herhalingscursus
Trainerscursus Gezond & Wel met klankschalen
Professionalisering (incl. kaartenset)
Vervolgcursus Gong
Genezingsprocessen begeleiden met klank

Datum

Prijs
in €

12 – 13 februari
24 maart
23 april
24 april 09-13uur
24 april 14-18 uur
06 – 08 mei
21 – 22 mei
03 – 05 juni
10 juni
11 – 12 juni
16 – 17 juli
25 – 26 juni
09 september
10 – 11 september
28 – 29 november
03 – 04 december
17 – 18 december

325
100
100
69
69
399
285
399
105
285
285
285
100
325
285
285
285

Op aanvraag verzorgen we de cursussen: Alle zintuigen stimuleren met klank, Sociaal-emotionele ontwikkeling en klank,
Oplossingsgerichte gespreksvoering, Klankschalen in de schoonheidssalon en de workshop ‘Kennismaken met klankschalen’.

Na ontvangst van dit formulier bevestigt Klankpraktijk mijn deelname aan de gewenste groep als daar plek is.
Enkele weken voor aanvang van de cursus ontvang ik de nota en betaal ik het cursusgeld.
Annuleren kan tot 1 maand voor aanvang van de cursus. Ik betaal € 40,00 wegens administratiekosten.
Bij annulering op kortere termijn, ongeacht de reden, heb ik 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.
Door mijn handtekening op dit formulier verklaar ik mij akkoord met deze voorwaarden en de algemene
voorwaarden. Deze vind ik op de website.

Als je gegevens bij Klankpraktijk bekend zijn, volstaan je naam, de cursus en je handtekening.
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………(deze naam komt op je certificaat)
Adres:………………….…………………………………………………………………………….………………………………………………………….….
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………
Telefoonnummer: ………………………………………….……………………………………leeftijd: ……………………………………………..
Emailadres: …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
Huidig beroep: …………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

