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Spiritual Dog Training 
Inschrijfformulier 

Graag compleet invullen en per post retourneren aan:  

CeasAron - Centrum voor mens en dier 
Langstraat 8 
5827 BA Vortum-Mullem 

 

Op dit inschrijfformulier zijn de Algemene voorwaarden van toepassing, die te downloaden 
zijn via onze website www.ceasaron.nl of op te vragen zijn bij CeasAron. Door het inleveren 
van een ingevuld inschrijfformulier bevestigt u tevens de Algemene Voorwaarden van 
CeasAron te hebben gelezen en deze te aanvaarden.  

 

Achternaam: _______________________________ Voorletter(s): ____________________ 

Roepnaam: ________________________________ Geboortedatum: _________________ 

Praktijknaam: ______________________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________________________ 

Postcode: _______________ Woonplaats: ___________________________________ 

Naam op certificaat/diploma: __________________________________________________ 

Telefoon: ______________________________ Mobiel: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Beroepsvereniging: ______________________ Beroep: ___________________________ 

Hoogst genoten opleiding: _____________________________________________________ 

Relevante opleiding(en): _______________________________________________________ 

 

Van Spiritual Dog Training gehoord via:  

___________________________________________________________________________ 

 

Speciale benodigdheden: 
(Gaarne aangeven of u een handicap heeft, waarbij aanpassingen vanuit de organisatie noodzakelijk of 
gewenst zijn, of welke van belang kunnen zijn voor de organisatie, leraren en medestudenten.) 

___________________________________________________________________________ 

 

  

http://www.ceasaron.nl/
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Bent u aangesloten bij de BCND of PDTE of een andere beroepsvereniging op het gebied van 
mensen en/of honden : 

 ja  nee 

Zo ja, vermeld dan s.v.p. de naam van de organisatie, evenals licentienummer  

___________________________________________________________________________ 

 

Gaat u meerdere opleidingen of seminars vanaf nu tot 2017 volgen? Zo ja, welke? 

___________________________________________________________________________ 

 

Beschrijf hier wat de reden is dat u deze cursus zou willen volgen? 

___________________________________________________________________________ 

 

Wat denkt u met deze cursus te bereiken? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Inschrijving cursus: 
Geef aan, welke optie u zich inschrijft  
(Stuur s.v.p. geen geld mee, u ontvangt een separate factuur) 

 Workshop 1 

 Workshop 2 

 Workshop 3 

 Workshop 4 

 Workshop 5 

 Workshop 6 

 Workshop 7 

 Workshop 8 

 Workshop 9 

 Workshop 1 tot en met 4 

 Totale cursus (workshop 1 tot en met 9) 
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Betalingscondities: 
● Individuele workshop €  350,-- (deelname 10 cursisten) 
● Individuele workshop €  325,-- (deelname meer dan 10 cursisten) 

5,0 % korting bij inschrijving en vooruitbetaling van eerste vier workshop. 
7,5 % korting bij inschrijving en vooruitbetaling van de totale cursus 

Deelnamekosten per workshop ( 10 studenten) 

● €  350,00 aanbetaling direct bij inschrijving te voldoen 

Deelnamekosten eerste vier workshops ( 10 studenten) 

● €  750,00 eerste aanbetaling direct bij inschrijving te voldoen 
● €  580,00 eindbetaling uiterlijk voor _______  volgt nog 

Deelnamekosten complete cursus ( 10 studenten) 

● €    950,00 eerste aanbetaling direct bij inschrijving te voldoen 
● € 1.300,00 tweede betaling uiterlijk voor _______  volgt nog 
● €    763,75 eindbetaling uiterlijk voor _______  volgt nog 

Deelnamekosten per workshop ( meer 10 studenten) 

● €    325,00 aanbetaling direct bij inschrijving te voldoen 

Deelnamekosten eerste vier workshops ( meer 10 studenten) 

● €    750,00 eerste aanbetaling direct bij inschrijving te voldoen 
● €    485,00 eindbetaling uiterlijk voor _______  volgt nog 

Deelnamekosten complete cursus ( meer 10 studenten) 

● €    950,00 eerste aanbetaling direct bij inschrijving te voldoen 
● € 1.300,00 tweede betaling uiterlijk voor _______  volgt nog 
● €    446,85 eindbetaling uiterlijk voor _______  volgt nog 
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Ik geef mij hierbij definitief en bindend op voor de hierboven aangegeven opleiding en 
bevestig hierbij de Algemene Voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te zijn. 

 

Plaats: ________________________________ Datum: ______________________ 

 

Naam in blokletters: __________________________ Handtekening: _________________ 

 

Voor informatie kunt u kijken op onze website, mailen of telefonisch contact opnemen  
(op werkdagen van 19.00 – 21.30 uur). 

 

CeasAron Centrum voor mens en dier 

Telefoon: 06-23788560  
Website:  www.ceasaron.nl 
E-mail:  conny@ceasaron.nl 

 

 

 

 

Vergeet niet voor uzelf een kopie te maken van dit inschrijfformulier. 
 

http://www.ceasaron.nl/
mailto:conny@ceasaron.nl

