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..................................
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................................................
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Adres:

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

Geboortedatum:

*Ik meld me aan voor een Mindfulness- /   Compassie- /
Kindertraining / Intakegesprek
 
Startdatum………............................

*Kun je iets vertellen over je motivatie om deze training
of therapie te willen volgen?

-www.foodforspirit.nl-
Oude Groenewoudseweg 286 Nijmegen 0628590657

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

Telefoonnr:

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

E-Mail:

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

Geslacht:

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

Verwijzer:
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*Heb je ervaring met (psycho)therapie of ander
hulpverlening?  Zo ja, welke vorm en kun je de reden
daarvoor toelichten?

*Heb je psychische of fysieke klachten die je
functioneren beperken? 
Graag toelichten.

*Heb je eerdere ervaring met meditatie,
mindfulness, yoga? Zo ja, omschrijf die?

-www.foodforspirit.nl-
Oude Groenewoudseweg 286 Nijmegen 0628590657

Overige opmerkingen:
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Tariefgroep voor de training (doorhalen wat niet van
toepassing is): 

-Normaal          -           Student         -          Via werk

Met het verzenden van dit formulier bevestig ik:

*mijn aanmelding voor bovengenoemde training / workshop / intake

*dat ik de Algemene Voorwaarden en het Privacy-document van Food
for Spirit Praktijk voor Psychologie, Mindfulness en leefstijl heb
gelezen en er mee instem (zie www.foodforspirit.nl)

*dat ik de annuleringsvoorwaarden heb gelezen en er mee instem (zie
algemene voorwaarden pagina 3). De annuleringsvoorwaarden (en
dus betalingsverplichting bij annulering) zijn van toepassing vanaf het
moment dat het formulier naar Food for Spirit is verstuurd.

*Dat ik definitief een plek heb in de training als het cursusgeld is
overgemaakt op nr. NL78RABO0124026052 t.n.v. M.A.T. Janssen te
Nijmegen (o.v.v. …….training + startdatum), uiterlijk een week voor de
startdatum. Zo niet dan heeft de trainster het recht mijn plek aan
iemand op de wachtlijst te vergeven.

*Uiterlijk een week voor aanvang verneem je of de training definitief
doorgaat.

Plaats:                                                       Datum: 

Naam deelnemer:                                 Handtekening:

 

-www.foodforspirit.nl-
Oude Groenewoudseweg 286 Nijmegen 0628590657


