Opleiding Natuurlijke Kraamzorg
Jacques Dutilhweg 120
3065 KA Rotterdam
010- 20 22 390 / 06 – 17 282 146
www.natuurlijkekraamzorg.eu
Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is een activiteit van de
Stichting Natuurlijke Geboortezorg
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 2 2020-2021
Postcode + Woonplaats
Geboorteplaats
Mobiel:

Ik ben in bezit van het Certificaat Natuurlijke Kraamzorg, behaald in ……..
Mijn certificaat is nog geldig want ik heb aan de bijscholingsplicht voldaan.
Ik ben geregistreerd in het kwaliteitsregister van KCKZ , mijn registratienummer is: ………
Betaling
o Ik betaal 895,- (aanbetaling 150,--bij inschrijving en 745,-- voor 1 sept 2020)
o Ik betaal 935,- een aanbetaling van 150,-- bij inschrijving, daarna 3 termijnen van 261,66 vóór 1-10-‘20, vóór
1-11-‘20, vóór 1-2-‘21
o Mijn werkgever betaalt €895,- (aanbetaling €150,-- bij inschrijving, €745,-- vóór 1 sep 2020)
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) Ik verklaar akkoord te
zijn met het huishoudelijk reglement. (website en ter tafel open avond)
o

Ik ga akkoord met verspreiding van mijn naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres per mail
binnen mijn cursusgroep ivm samen reizen en samen studeren.

o

Ik heb gekeken naar http://www.opleidingnkz.nl/inschrijven/
naar de voorbeelden van het huiswerk Mijn thema en Geboorteverhaal 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 in een oefengroepje te werken aan mijn studie en zal mij actief inzetten
een groepje te vormen en te onderhouden. Na de eerste lesdag is duidelijk met wie ik tussentijds oefen.

o

Ik weet dat ik een thema moet kiezen waarmee ik het leerjaar volg. Ik zal dit thema voor 1 oktober kenbaar
e
maken aan de betreffende docent. De te verkiezen thema’s staan op de website bij de informatie over het 2
leerjaar.

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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Na ontvangst van je inschrijfformulier besluit de opleiding over je toelating. Dit besluit kan reeds mondeling worden
meegedeeld tijdens persoonlijk contact of wordt binnen 2 weken na ontvangst schriftelijk meegedeeld tezamen met
de factuur. Je hebt dan nog 14 dagen dat je je mag terugtrekken (bedenktijd).
Na ontvangst van de (aan)betaling is je inschrijving definitief.
Begin september ontvang je aanvullende informatie over aan te schaffen boeken en materiaal en voorbereidend
huiswerk.

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.

