Inschrijfformulier Training Inca Sjamanisme,
wedergeboorte van het Zonne-Christuskind
De training Inca sjamanisme bestaat uit 13 bijeenkomsten die duren
van 10.00 uur tot 20.00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats met een
tussenpauze van ongeveer 1 maand. Dit geeft je de tijd om het
aangebodene toe te eigenen en te integreren in jouw leven en werk.
Het aantal deelnemers bestaat uit maximaal 12 personen. Dit zorgt
ervoor dat de training exclusief blijft en er voldoende tijd is voor de
deelnemers.
Trainingslocatie:
De training wordt gehouden bij de verbindende factor in Nuenen,
Wettenseind 4, 5674 AA www.deverbindendefactor.net
De data: Deze kun je vinden op mijn website onder: https://www.qorikente.com/agenda.htm
Investering:
Deelname kost € 127,- per dag en voor mensen met een (gezamenlijk) inkomen op bijstandsniveau
€ 107,- per dag.
Wijze van betaling

S tandaard tarief

Aangepast tarief voor
(gezamenlijk) inkomen op
bijstandsniveau

Betaling ineens

€ 1651,-

€ 1391,-

Betaling in vier termijnen

4 keer € 412,75+ € 12,50

4 keer € 347,75 +€ 12,50

€ 425,25 per kwartaal

€ 360,25 per kwartaal

Betalingen:
Na inschrijving krijgt u een factuur. U kunt het (termijn) bedrag overmaken op Rabobank
rekeningnummer:
IBAN: NL19R ABO 0138754624 ten name van S ylvia van Dinter
Onder vermelding van: uw naam, factuurnummer en Inca groep 10
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Aankruisen wat van toepassing is:
Ik betaal het volledige cursusgeld ineens
Ik betaal in vier termijnen
Mijn gezamenlijk inkomen is op bijstandsniveau
(er kan om bewijsstukken worden gevraagd)

Inschrijvingsformulier training Inca sjamanisme groep 10, start 17 februari 2019
Naam ____________________________ Voorletters ________ _________ M / V
Adres ____________________________
Postcode __________ Woonplaats ____________________________
Telefoon _________________ G S M _______________________
E -mail _________________________
Ik verklaar hierbij tevens op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en privacy wetgeving.
Voor onze actuele algemene voorwaarden en privacy wetgeving verwijzen wij u naar onze website.

Plaats:________________________

Datum:________________________

Handtekening___________________

Na ondertekening van dit inschrijvingsformulier kun je het per post opsturen naar:
Q ori K’ente, S choolstraat 19, 5595 C P, Leende.
J e kunt het formulier ook inscannen en mailen aan: sylvia@ qorikente.com
Uw inschrijving is pas definitief zodra het inschrijfformulier bij Qori K’ente binnen is.
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Algemene voorwaarden met betrekking tot de jaartraining
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Na een aanmelding per telefoon of email bij Q ori K’ente krijgt de
deelnemer een inschrijvingsformulier.
Inschrijvingen zijn pas definitief nadat het inschrijvingsformulier
ontvangen is. Voor aanvang van de training dient u het volledige bedrag of de eerste termijn
overgemaakt te hebben.
Aansprakelijkheid. De training Inca sjamanisme is geen vorm van therapie. Q ori K’ente en begeleiding
stelt zich niet aansprakelijk voor enig psychisch of ander lijden of schade, dat voortkomt uit participatie in
deze training.
Betalingswijze:
Bij betaling ineens, dient twee weken voor aanvang van de 1e cursusdag betaald te zijn. Indien u
gespreid wil betalen is dit mogelijk. E r komt dan €12,50 aan administratiekosten per termijn bij. Bij
betaling in vier termijnen, dient twee week voor aanvang van de 1e, 4e , 7e en 10e cursusdag voldaan te
hebben.
De betaling is per bank R abobank IBAN: NL19RABO 0138754624 ten name van S . van Dinter onder
vermelding van je naam, ‘Inca training’ en het factuurnummer.
Wanneer de training vol is wordt u daarover geïnformeerd. Indien je dat wenst kun je voor een volgende
training inschrijven.
Bij deze training zijn geen cursusboeken inbegrepen. Het gaat bij sjamanisme vooral om het leren en
ervaren van rituelen. Wel worden er hand-outs uitgedeeld met de belangrijkste informatie.
Participatie geschiedt vanuit de intentie de gehele training te volgen. Het is belangrijk om tijdens alle
dagen aanwezig te zijn, omdat we de vier windrichtingen belichamen en het beter is om een windrichting
af te maken voor u met de volgende start.
Mocht u onverhoopt toch niet kunnen, dan heeft u de gelegenheid deze dag in te halen zodra er een
volgende groep is opgestart. Indien er om welke reden dan ook, de training niet opnieuw opgestart
wordt, kunt u niet reclameren.
Bij annulering verliest Q ori K’ente de mogelijkheid om een geannuleerde plaats weer te vullen, als
gevolg van tijdsbeperking. Derhalve hanteren wij de onderstaande voorwaarden:
0-15 dagen na aanmelding volledige teruggave van het betaalde bedrag.
Annuleren is kosteloos tot vier weken voorafgaand aan de startdatum.
Tot twee weken voor de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
Binnen twee weken wordt 100% in rekening gebracht, ongeacht de reden van annuleren of wegblijven.
Na aanvang is geen restitutie meer mogelijk.
Annulering van deelname dient als volgt te geschieden: schriftelijk middels reguliere post of via e-mail
naar sylvia@ qorikente.com
Mondelinge annulering (inclusief voicemail) wordt niet als officiële annulering geaccepteerd.
Als annuleringdatum wordt de datum gehanteerd waarop Q ori K’ente het bericht van annulering
ontvangt. Indien je niet deelneemt aan een training zonder Qori K’ente daar van op de hoogte te
brengen, vindt er geen teruggave van het betaalde cursusbedrag plaats.
Q ori K’ente behoudt zich het recht om de training te annuleren, dit kan zijn bij onvoldoende deelnemers.
De deelnemers worden hierover op tijd geïnformeerd en het betaalde cursusgeld wordt zo spoedig
mogelijk teruggestort.
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