Inschrijfformulier levensvreugde
Eendaagse opleiding voor Zeven Bronnen Coaches met een
certificaat arbeidsvreugde
Organisatie:
Postadres:
Postcode en plaats:
Voornaam:

m/v

Naam:

Voorletters:

Schrijft zich in voor de eendaagse opleiding Levensvreugde op
vrijdag 13 december 2019.
De kosten bedragen € 295,- excl. BTW en inclusief verblijf, koffie / thee en lunch.
Bovendien ontvangt u een set materialen met onder meer presentaties, kaarten voor
bordspellen, een handboek met coachingsmaterialen en workshopprogramma’s,
scorekaarten en toegang tot de database met alle materialen.
U kunt uitsluitend aan deze opleiding deelnemen wanneer u de opleiding Zeven Bronnen
Coach Arbeidsvreugde heeft gevolgd. De eerder afgesloten gebruiksovereenkomst
inzake arbeidsvreugde is na de opleiding ook van toepassing op de materialen inzake
levensvreugde. In de opleidingskosten zijn de jaarlijkse licentiekosten levensvreugde
voor het eerste jaar inbegrepen (€ 100,- excl. BTW per gecertificeerde coach per jaar).

Datum:

Handtekening:

Het ingevulde formulier sturen aan:
Kouwenhoven Consultancy, Thorbeckestraat 73, 2613 BV Delft
Mobiel:
06 53 81 85 96
Email:
kees@Ckouwenhoven.nl
Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Het maximum aantal
deelnemers bedraagt 10. Bij inschrijving van minder dan 5 deelnemers gaat de opleiding niet
door.
Annuleringsvoorwaarden:
- Annulering van deelname dient schriftelijk / digitaal te gebeuren.
- Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten
verschuldigd. Daarna is 100% van de deelnemersbijdrage verschuldigd.
- Bij verhindering door overmacht kunt u aan de eerstvolgende opleiding deelnemen.
- U kunt zich uitsluitend na overleg laten vervangen door een gekwalificeerde collega.
Gebruik van je persoonsgegevens:
De gegevens van dit formulier worden gebruikt voor het opstellen van documenten zoals jouw
certificaat en gebruiksovereenkomst, het verlenen van toegang tot de websites met de
arbeidsvreugde-instrumenten, communicatie zoals uitnodigingen voor netwerkdagen en het
opnemen van je emailadres op de besloten community van gecertificeerde Zeven Bronnen
Coaches t.b.v. onderling netwerken. Met het ondertekenen van dit formulier ga je akkoord met
het aangegeven gebruik van je persoonsgegevens.

