Beide zijden invullen en
zo spoedig mogelijk retourneren aan

SCHOOL VOOR PSYCHODRAMA
Poststraat 8 unit 1.15, 6135 KR Sittard

SCHOOL VOOR PSYCHODRAMA

INSCHRIJFFORMULIER
Hierbij schrijf ik mij in voor de......................................................................................
Naam.............................................................................................................................
Voornamen....................................................................................................................
Geb. Datum................................... Geb. plaats.....................................................
Nationaliteit...................................
Burg. staat......................................................
Adres.............................................................................................................................
Postcode......................................... Woonplaats...................................................
Telefoon thuis................................. E-mail..............................................................
Werkadres....................................................................................................................
Postcode......................................... Plaats.............................................................
Telefoon werk................................ Toestel..........................................................
Opleidingsroute:

Relevante werkervaring:

korte persoonlijke doelstelling:

INSCHRIJVING / BETALING
Wilt u zich inschrijven voor een van de cursussen van de School voor Psychodrama, gelieve u dit inschrijfformulier te gebruiken. Let op!
Met het invullen en ondertekenen van het contract verbindt u zich tot betaling van de cursuskosten en het aanvaarden van de bijgevoegde
leverings- en annuleringsvoorwaarden. Zie artikel 1.2, art. 4 en 5.
Annulering kan alleen schriftelijk en binnen 14 dagen kosteloos geschieden. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel.
Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u van ons bericht. Mocht uw inschrijving niet gehonoreerd kunnen worden dan ontvangt u per
omgaande het overgemaakte bedrag retour. Verder zijn voor de School voor Psychodrama de leveringsvoorwaarden van toepassing zoals
vermeld op www. Psychodrama.nl.
Basisopleiding. Bij opgave voor de Basisopleiding dient u een kopie van uw HBO- of Academische opleiding bij te voegen. Mocht u niet in
het bezit zijn van een dergelijk diploma maar menen dat u op grond van opleiding(en) en ervaring een vergelijkbaar niveau van kennis bezit,
dan verzoeken wij u daarover contact met ons op te nemen. In een persoonlijk gesprek kan dan een en ander bekeken worden. De school
bewaakt het niveau van haar opleiding zorgvuldig, maar creativiteit en doelmatigheid leggen bij psychodrama en bij de toelating veel
gewicht in de schaal.

De Cursusbedragen*) prijspeil mei 2019
1.

Eenjarige verkorte Basisopleiding

€ 2.506,50

2.

Eenjarige verkorte Vervolgopleiding

€ 2.506,50
€ 1.200,00
op aanvraag

3. a. Supervisie/ intervisie cursus 24 x
b. Supervisie Cyclus 10 sessies
4.

Open Learning Circle NBES: opleiding tot het examen voor de
Internationale titel Certified Practitioner (C.P.).
(Uitsluitend voor kandidaten met een brede psychodrama
opleiding : brochure op aanvraag)

(*

de prijzen zijn inclusief cursusmateriaal en € 25,- inschrijfgeld
in termijnen betalen na overleg mogelijk)
De opleiding is vrijgesteld van BTW

op aanvraag

CONTRACT
Ik schrijf mij in voor de opleiding/cursus:.................................................................................
.............................................................................................;totale cursussom € .....................
Het cursusgeld ad. € ..............................heb ik overgemaakt/zal ik overmaken d.d...................
O.v.v. de cursusnaam, op giro NL33 INGB 000 23.74.277 ten name van School voor
Psychodrama,
Poststraat 8, unit 1.15, 6135 KR Sittard
Vink aan:

Plaats:

Datum:

Handtekening:

□ leveringsvoorwaarden
ontvangen en gelezen

.........................

............................

......................................

Cursusleiding School voor Psychodrama
Renée Oudijk TEP - sociaal pedagoog/orthopedagoog/psychodramatherapeut
Poststraat 8 unit 1.15, 6135 KR SITTARD - tel. 046 451 9141 – psychodrama@hetnet.nl
www.psychodrama.nl KvK Z-Limburg 140 43845

