LOVE FOR BIRTH
TEACHINGS VOOR HARTVOLLE GEBOORTEW ERKERS

Inschrijfformulier
Opleiding Holistic Birth Counseling
Met dit formulier schrijf je je in voor de opleiding Holistic Birth Counseling met startdatum 14 januari 2020.
Na inschrijving ontvang je binnen twee weken een bevestigingsbrief met meer informatie.
Naam

:

Adres

:

PC en woonplaats

:

Telefoon

:

Geboortedatum :

Emailadres

:

De opleiding wordt gegeven op de hoofdlocatie van Love for Birth, Haringstrat 8A, 3312VH in Dordrecht. Je bent
de cursusdagen welkom vanaf 9.30 uur. We starten om 10:00 uur en eindigen rond 16.00 uur.
Kosten opleiding:
De kosten voor de gehele training bedragen € 1775,-. De kosten voor de intake, de studiemap en materialen zijn
hierbij inbegrepen.
Voorwaarden van deelname Love for Birth Opleidingsinstituut:
Om je opgave te bevestigen vragen we je om binnen 2 weken dit formulier op te sturen naar ons en een aanbetaling
van € 250 euro over te maken op onze bankrekening NL07ABNA0558282091 t.n.v. L. de Keizer inzake Love for Birth,
onder vermelding van je naam en Opleiding Holistic Birth Counseling.
De overige opleidingskosten dien je vóór 1 december 2019 over te maken op dezelfde rekening.
Annuleringsvoorwaarden conform de Algemene Voorwaarden:
Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:
Na retournering van dit formulier heb je een wettelijke bedenktermijn van veertien dagen, daarna is je
inschrijving definitief. Annuleer je jouw deelname aan de opleiding 60-30 kalenderdagen of eerder voor aanvang
van de opleiding, dan ben je ons € 100 administratiekosten verschuldigd.
Annuleer je je deelname 30 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding, dan ben je de gehele opleidingskosten
verschuldigd, tenzij iemand van de wachtlijst je plaats inneemt.
Bij afzegging van onze zijde worden geen kosten in rekening gebracht. Eventuele aanbetalingen worden in dat
geval binnen zeven dagen teruggestort. Na ontvangst van dit formulier is je inschrijving definitief.
Bij Love for Birth hechten wij veel belang aan de privacy van de deelnemers van onze opleiding. We gaan daarom
zorgvuldig om met je persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens en
de Algemene verordening gegevensbescherming. Meer informatie vind je in de algemene voorwaarden.
Je hebt kennis genomen van en je gaat akkoord met de algemene voorwaarden, waarin o.m. deze betalings- en
annuleringsvoorwaarden vermeld staan. De algemene voorwaarden kunnen via de website www.loveforbirth.nl
gedownload en ingezien worden.

DATUM:
HANDTEKENING:

PLAATS:

