Peter Hess® Academie Klankpraktijk
Inschrijfformulier basisopleiding 2021
Plaats je handtekening en stuur het formulier dan per post of gescand naar:
Peter Hess® Academie Nederland België
Zadelmakersstraat 22
8601 WH Sneek
sylvia@klankpraktijk.nl

Datum en handtekening

Gelieve de gewenste cursus aan te kruisen.
Trainingsweek

Supervisie

Module I

Weekendcursus Voorjaar Weekendcursus Najaar

0

06 - 07 mrt.

0 11 - 12 sept. Bavel

0 zomercursus

0

27 – 28 feb.

Module II

0

27 - 28 mrt.

0 16 - 17 okt. Sneek

26 juli t/m 1 aug

0

13 - 14 maart

Module III*

0

24 - 25 apr.

0 20 - 21 nov. Sneek

0 herfstcursus

0

10 – 11 juli

Module IV*

0

08 - 09 mei.

0 18 - 19 dec. Sneek

4 okt. t/m 10 okt.

0

30 – 31 okt.

0

19 – 20 mrt. ‘22

*Module III en IV vormen een geheel. Je boekt module III en IV altijd gezamenlijk.

De complete basisopleiding, als geheel geboekt kost € 1299,00. Termijnbetaling is mogelijk.
Een losse module kost € 260,00; het supervisieweekend € 355,00. De trainingsweek kost € 999,00.
Studenten krijgen 10% korting op de cursusprijs. Bij herhaling van een cursus ontvang je 50% korting.
Na ontvangst van het formulier bevestigt Klankpraktijk mijn deelname aan de gewenste groep als daar plek is.
Ik betaal de eerste termijn meteen. De overige termijnen betaal ik ook meteen of anders op de data die op de
factuur staan aangegeven.
Annuleren kan tot een maand voor aanvang van de cursus. In dat geval ben ik € 40,00 annuleringskosten
verschuldigd per module/€ 60,00 voor de opleiding/ trainingsweek. Annulering op kortere termijn, ongeacht de
reden, geeft geen recht op ontslag van betaling of restitutie van reeds betaald cursusgeld.
Het annuleren van een module kan gevolgen hebben voor het vervolg van de opleiding.
Indien Klankpraktijk de cursus annuleert, ontvang ik het tot dan toe betaalde geld retour.
Door mijn handtekening op dit formulier verklaar ik mij akkoord met deze voorwaarden en de algemene
voorwaarden. Deze vind ik op de website en als bijlage bij de deelnamebevestiging.

Naam: .....................................................................................................................................Man/ Vrouw
Deze naam komt op het certificaat.

Adres: .........................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats: .........................................................................................................
Emailadres: ............................................................................................................................
Leeftijd: ................................Telefoon: …………………………………….............................................
Beroep: ........................................................................................................................................................
Bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op het verloop van de cursus:
………………………………………………..………………………………………………………………………………..………………………………
Hoe ben je aan ons adres gekomen? ............................................................................................................
1

