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
scholing 1

Rust en Respect in de Natuurlijke Kraamzorg

o 23 april 2019
13.30 – 17.30 uur, Helicongebouw Socrateslaan 22a, 3707 GL Zeist
Voor en achternaam :--------------------------------------------------------------------------------------------------Adres : ---------------------------------------------PC + woonplaats -----------------------------------Telefoon thuis : ----------------------------------Mobiel:------------------------------------------------E-mail: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Huidige functie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------Omcirkel wat van toepassing is: Mijn hoogst genoten opleiding: VMBO / LBO / MBO / HBO
Ik ben geregistreerd in het kwaliteitsregister van KCKZ , mijn registratienummer is --------------

o
o
o

Betaling
o Ik betaal €99,-- na ontvangst factuur
o Mijn werkgever betaalt €99,-Factuur adres en ondertekening directie voor toestemming deelname:
Naam organisatie: ___________________________________________________________
Adres : ____________________________________________________________________
Naam directeur: _________________________________ E-mail: _____________________
Datum: ____________________ Handtekening directeur: ___________________________
Levering
o Ik ga akkoord met verspreiding van mijn naam, tel. en woonplaats onder deelnemers voor samen reizen.
o Ik verklaar bekend te zijn en akkoord te gaan met de leveringsvoorwaarden (website)
o Ik verklaar akkoord te zijn met oefenen op elkaar en een leerhouding vol warme interesse.
o Ik weet dat mijn inschrijving geldig is vanaf het moment dat mijn betaling is ontvangen.
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.

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
ü
ü
ü

Je ontvangt uiterlijk 14 dagen voor aanvang je inschrijfbevestiging.
Tijdens de nascholing ontvangt je bewijs van deelname
KCKZ 4 punten worden bijgeschreven na deelname

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.

