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AANMELDINGSFORMULIER
Ik meld me bij deze aan voor de Cursus Equine Touch Level 2, kosten € 450,Datum:

____________________

Locatie:

Zeddamseweg 4, 7035 CP, Kilder

Instructeur:

Jolanda Mariet

Contactgegevens:
Naam:
Adres:

PC en Woonplaats:

Telefoon:

Mobiel:

Email:
Ik bevestig dat ik 18 jaar of ouder ben:



Contact in geval van nood:
Naam:
Telefoonnummer:
Gezondheid:
Heb je gezondheidsproblemen (incl. allergieën) die het onmogelijk maken om met paarden te werken?
Aub het goede antwoord omcirkelen.

Ja

Nee

Indien ja, aub toelichten:
Heb je speciale behoeftes waar we rekening mee moeten houden?
Aub goede antwoord omcirkelen

Ja

Nee

Indien ja, aub toelichten:
Ervaring
Geef aub aan wat je ervaring met paarden is:
Geen ervaring met paarden
Beperkte ervaring met paarden
Paardeneigenaar
Professioneel werkzaam met paarden
Indien professioneel, geef a.u.b. aan in welke hoedanigheid
Hoe heb je over Equine Touch gehoord
Indien je ervaring hebt met holistische of complementaire
(paarden)therapieën, geef dan aub aan welke.
Stuur a.u.b. een compleet ingevuld formulier terug naar het adres vermeld op pagina 2, tezamen met een aanbetaling van € 200,-.
Na ontvangst van de aanbetaling zal de inschrijving als definitief gelden, op volgorde van binnenkomst van
betaling.

Paraaf: __________

Instructeur: Jolanda Mariet, Zeddamseweg 4, 7035 CP, Kilder. Tel: +31(0)6113 447 10. Email: Info@equinebodybalance.nl
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Contact informatie van instructeur:
Stuur aub je complete ingevulde aanmeldingsformulier, incl. €200,- aanbetaling naar:
Naam:

Jolanda Mariet

Adres:

Zeddamseweg 4, 7035 CP, Kilder, NL

Tel. nummer/ mobiel:

06-113 447 10

Email adres:

info@equinebodybalance.nl

Cursus details:
Datum:
Locatie:

________________
Zeddamseweg 4, 7035 CP, Kilder

Cursus instructeur:

Jolanda Mariet

Voorwaarden en condities:
•
•

•

•
•

Studenten moeten minimaal 18 jaar zijn. We behouden ons het recht voor om hiervan bewijs te vragen,
voorafgaand aan de cursus.
Er zijn geen minimale eisen voor de omgang en ervaring met paarden voor de Equine Touch Level 2 cursus.
Studenten die echter geen of weinig ervaring hebben in d e omgang met paarden, worden geacht dit aan te
geven op pagina 1, zodat de organisatie passende maatregelen kan nemen.
Studenten nemen op eigen risico deel aan de cursus en moeten zich bewust zijn van de risico’s bij het werken
met paarden. Aan alle studenten zal voorafgaand aan de cursus worden gevraagd een vrijwaringsbewijs te
ondertekenen.
Studenten hoeven voorafgaand aan de cursus geen studie gevolgd te hebben op het gebied van lichaamswerk,
complementaire therapieën of anatomie/fysiologie .
Aanvullende informatie zal voorafgaand aan de cursus worden verstrekt. Denk aan routebeschrijving,
informatie over hotels, lunch arrangementen e.d.
Betalingscondities:

•

•
•

•

•
•

Een aanbetaling van € 200,- per student is vereist om een definitieve plaats te reserveren voor de cursus. De
aanbetaling en het aanbetalingsformulier dienen te worden gezonden aan EquineBodyBalance, rekeningnr.
NL82ABNA0566675994, BIC ABNANL2A (Er is geen mogelijkheid tot restitutie van deze aanbetaling).
De overige € 250,- voor de cursus dient voor aanvang van de cursus over gemaakt te zijn naar bovenstaand nummer.
Een minimum aantal studenten v a n 2 c u r s i s t e n is vereist om de cursus doorgang te laten vinden. Als het
minimum aantal niet wordt bereikt en de cursus wordt geannuleerd, krijgen studenten de keus om de
aanbetaling te gebruiken voor een andere NL cursus of restitutie van de aanbetaling. In alle gevallen telt de datum
van ontvangst van aanbetaling als volgorde van inschrijving.
In geval de student de boeking annuleert uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus kan de aanbetaling in
overleg worden overgeheveld naar een andere ET cursus, welke binnen 1 jaar van de originele data gepland is.
De aanbetaling vervalt in zijn geheel wanneer de annulering binnen 14 dagen voor de geplande cursusdata
plaats vindt.
Elke Equine Touch Level 1, Level 2 of Level 3 Praktijk cursus mag worden herhaald tegen de helft van het op dat
moment geldende cursusgeld.
Indien je vragen hebt, betreffende Equine Touch of je cursus, kun je te allen tijde contact opnemen met je cursus
instructeur, en/of in geval van Nederland: Jolanda Mariet 06- 113 447 10.

Naam: ____________________
Handtekening:______________

Instructeur: Jolanda Mariet, Zeddamseweg 4, 7035 CP, Kilder. Tel: +31(0)6113 447 10. Email: Info@equinebodybalance.nl
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