Opleiding Natuurlijke Kraamzorg
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010- 20 22 390 / 06 – 17 282 146
www.natuurlijkekraamzorg.eu
Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is een activiteit van de
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IBAN NL91 TRIO 0338 4690 36
KvK 67179622 / RSIN 856863798

Inschrijfformulier
Ik meld mij aan voor
Voor en achternaam :
Adres :
Geboortedatum
Telefoon thuis :
E-mail :
Huidige functie:

Opleiding Natuurlijke Kraamzorg 1 2019-2020
Postcode + Woonplaats
Geboorteplaats
Mobiel:

Omcirkel wat van toepassing is:
Mijn hoogst genoten opleiding: MBO / HBO , naam opleiding: __________________________ diploma ja/nee,
datum:___
Ik ben geregistreerd in het kwaliteitsregister van KCKZ , mijn registratienummer is:
Betaling
o Ik betaal 1175,- (aanbetaling 200,--bij inschrijving en 925,-- in juli 2018)
o Ik betaal 1225,- een aanbetaling van 200,-- bij inschrijving, daarna 3 termijnen van €341,67 vóór 1-9-‘19,
vóór 1-11-‘19, vóór 1-2-‘20
o Mijn werkgever betaalt €1175,- (aanbetaling 200,-- bij inschrijving, 975,-- voor 1-9-2019)
Factuur adres en ondertekening directie voor toestemming deelname:
Naam organisatie: ___________________________________________________________
Adres : ____________________________________________________________________
Naam directeur: _________________________________ E-mail: _____________________
Datum: ____________________ Handtekening directeur: ___________________________
Overige bepalingen
o Ik verklaar bekend te zijn en akkoord te gaan met de leveringsvoorwaarden. (website en ter tafel op open
avond). Met name de beperkte teruggave van cursusgeld bij annulering binnen 60 dagen voor aanvang is mij
bekend.
o

Ik verklaar akkoord te zijn met het huishoudelijk reglement (website en ter tafel open avond).

o

Ik ga akkoord met verspreiding van mijn adresgegevens binnen mijn cursusgroep.

o

Ik ben voldoende bekend met computer, mail en Word om het digitale huiswerk verkeer te kunnen hanteren.

o

Ik heb gekeken naar de huiswerkvoorbeelden http://www.opleidingnkz.nl/inschrijven/
naar de voorbeelden van het huiswerk (leervraag en praktijkopdracht) en acht mijzelf in staat dit soort
opdrachten in de loop van de opleiding te kunnen léren doen.

o

Ik weet dat de opleiding mij aanraadt naar de open avond te komen. Een korte kennismaking en mijn
schriftelijke motivatie in deze brief wegen mee voor toelating.

Stichting Natuurlijke Geboortezorg werkt aan vergroting van keuzemogelijkheid voor zwangeren door het creëren van aanbod dat aansluit bij de
behoefte aan een meer individuele en natuurlijke benadering. De stichting baseert zich op het gedachtengoed van de antroposofie.
Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.
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o

Ik weet dat bij onvoldoende deelname de scholing wordt verplaatst waarbij ik de mogelijkheid krijg van
deelname af te zien met restitutie van 90% van het cursusbedrag.

o

Ik heb wel / geen behoefte aan een nader persoonlijk gesprek (in Zeist of telefonisch).

Jouw motivatie:
Wil je in ongeveer 10 zinnen beschrijven wat jou persoonlijk drijft en wat jij verwacht van de Opleiding Natuurlijke
Kraamzorg 1?

o

Ik verklaar akkoord te zijn met oefenen op elkaar en een leerhouding vol warme interesse.

Datum en handtekening of naam : ___________________________________________
Inschrijfformulier ingevuld opsturen naar maria@natuurlijkekraamzorg.eu of Opleiding Natuurlijke Kraamzorg, tav
Maria Bom, Jacques Dutilhweg 120, 3065 KA Rotterdam

Na de persoonlijke ontmoeting en ontvangst van je inschrijfformulier besluit de opleiding over je toelating.
Dit besluit kan reeds mondeling worden meegedeeld tijdens het persoonlijk gesprek of wordt binnen 2 weken na het
gesprek schriftelijk meegedeeld tezamen met je bevestiging voorlopige inschrijving en factuur. Je hebt dan nog 14
dagen dat je je mag terugtrekken (bedenktijd).
Na ontvangst van de (aan)betaling is je inschrijving definitief.
In de loop van de maanden mei en juni informeren we je per mail of er voldoende aanmeldingen zijn en in welke
groep je bent ingedeeld.
Datum: _________

Handtekening deelnemer ……………………………………………………………………………

Dit inschrijfformulier invullen en opsturen naar maria@natuurlijkekraamzorg.eu of
Opleiding Natuurlijke Kraamzorg
tav Maria Bom
Jacques Dutilhweg 120
3065 KA Rotterdam

Stichting Natuurlijke Geboortezorg werkt aan vergroting van keuzemogelijkheid voor zwangeren door het creëren van aanbod dat aansluit bij de
behoefte aan een meer individuele en natuurlijke benadering. De stichting baseert zich op het gedachtengoed van de antroposofie.
Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.

