ZEN SHIATSU OPLEIDING
GELEENSTRAAT 34
1078 LG AMSTERDAM
TEL. 020-6709002
info@zenshiatsu.nl

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Dank voor je inschrijving aan een nieuw seizoen van de Zen Shiatsu Opleiding.
Door invulling en ondertekening van het inschrijvingsformulier, stemt de student in met de
studievoorwaarden en met de verzorging van de opleiding door het instituut, zoals deze is
weergegeven in de betreffende brochure van de opleiding.
Na ontvangst van het ingevulde inschrijvingsformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De
inschrijving wordt definitief:
•
•

Na een positief intake-gesprek. Maak een afspraak via 020-6709002 of info@zenshiatsu.nl
en
Het overmaken van het inschrijvingsgeld van € 500,- (als eerste betaling van het totaal van
€ 2500,-) op IBAN NL46 INGB0009023781 ten name van de Zen Shiatsu Opleiding, o.v.v.
deelname opleiding 2019/2020.

Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst.
Het opleidingsinstituut voert de administratie in overeenstemming met de wet op de
persoonsbescherming.
Betaling van het inschrijvingsgeld dient plaats te vinden binnen tien dagen na het intake-gesprek,
anders vervalt de datum van inschrijving.
De student heeft na betaling van het inschrijfgeld de volgende betalingskeuzen:
•

Betaling van de rest van het lesgeld in één keer: € 2000, dit is zonder de kosten voor de
Medische Basisvakken (MBK). Dit dient voor 1 september voldaan te zijn.

•

Betaling in termijnen: via automatische incasso van je eigen bank geef je opdracht voor het
afschrijven van de resterende kosten in twee termijnen van €1000,- op 15 oktober en
15 december 2019, en indien van toepassing een derde termijn voor de MBK. Deze opdracht
dien je af te geven bij je intake-gesprek en in elk geval ondertekend te hebben voor
1 september.

Voor verzuimde lessen vindt geen resititutie van lesgeld plaats. Het is gewenst dat studenten, indien
zij niet aanwezig kunnen zijn, dit voor aanvang van de les telefonisch of per E-mail doorgeven aan de
opleiding. De inschrijving geldt voor de duur van een lesjaar. Het voortijdig verlaten van de opleiding
leidt niet tot kwijtschelden of restitutie van de verschuldigde gelden. De student heeft na het
tekenen van dit contract 14 dagen bedenktijd, terugtrekking binnen die termijn leidt tot kosteloze
restitutie.

Tot twee weken voor aanvang kan restitutie plaatsvinden met aftrek van € 100,administratiekosten, daarna is de student gehouden aan het totale opleidingsbedrag.
De eventuele aansprakelijkheid van het opleidingsinstituut is beperkt tot maximaal het door de
student betaalde lesgeld.
Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de student.
Bij onvoldoende inschrijvingen (minder dan 8 studenten) behoudt de opleiding zich het recht voor de
start van een nieuwe eerstejaars groep te annuleren en verplicht de opleiding zich tot terugbetaling
van alle gelden binnen 14 dagen.
Ieder jaar wordt afgesloten met een praktische en/of theoretische proeve van bekwaamheid.
Om daarvoor op te kunnen gaan dien je minimaal 80% van de lessen gevolgd te hebben en te
voldoen aan alle gestelde voorwaarden.
Alles wat binnen de opleiding plaatsvindt is vertrouwelijk van aard en zal door mij als zodanig
behandeld worden.
Bovenstaande tekst heeft mijn instemming.
Is Getekend,
Plaats/datum:
Naam:
Handtekening student:

Handtekening Opleiding:

Zie ook nog volgende pagina!

INSCHRIJVINGSFORMULIER ZEN SHIATSU OPLEIDING 2019/2020
Naam & voornaam:
Adres:
Postcode en Plaatsnaam:
E-mail adres:
Telefoon thuis:
Werk/mobiel:
Geboortedatum:
Vooropleiding(en)/diploma’s:

Werkzaamheden:
Massage ervaring/ shiatsu ervaring?
Medische basivakken al gevolgd? Op welk niveau?
Certificaat?/vrijstelling?
Motivatie voor deelname aan de opleiding:

Hoe is je gezondheid en energie-niveau:
Klachten/bewegingsbeperkingen waarmee rekening gehouden moet worden?
Medicijngebruik?
Overigen:

Wil je dit formulier vergezeld van een pasfoto opsturen naar: Zen Shiatsu opleiding,
Geleenstraat 34, 1078 LG Amsterdam of meebrengen naar het intake gesprek.

