Anolio - Spirit of Art
Ilona pompe
Spechtstraat 27
4901 BJ Oosterhout
tel. 06-51617700
info@anolio.nl

Inschrijfformulier - Spirit of Art coaching Vul dit formulier in, scan in en mail het naar info@anolio.nl. Liever per post versturen, gebruik dan
bovenstaand adres. Je krijgt na ontvangst een bevestigingsmail (met de factuur en betaalverzoek).

PERSOONLIJKE GEGEVENS:
Voor en achternaam:.........................................................................................................................................
Adres:.................................................................................................................................................................
Postcode / woonplaats:......................................................................................................................................
E-mailadres:........................................................................................................................................................
Telefoonnummer:..............................................................................................................................................
Opmerkingen......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

GROEPSTRAJECT
Kruis hieronder je voorkeuren aan voor het groepstraject
o Ik wil graag aansluiten bij één van de groepen
TIJDSVOORKEUR
o dinsdag 19.30 - 21.00 uur
o donderdag 19.30 - 21.00 uur

o 1 keer per week
o 1 keer per week

o 1 keer per twee weken
o 1 keer per twee weken

BETALING
o Ik wil graag gebruikmaken van de eenmalige GRATIS proefles
o Ik wil graag een klantenkaart €125 voor 10 afspraken (dit scheelt in totaal €10)
o Ik betaal liever €13,50 per keer contant
_________________________________________________________________________________

INDIVIDUEEL TRAJECT
Kruis hieronder je voorkeuren aan m.b.t. het individueel traject
o Ik wil graag een individueel coachingstraject volgen

o
o
o
o

TIJDSVOORKEUR
maandag
o ochtend
dinsdag
o ochtend
donderdag o ochtend
vrijdag
o ochtend

KVK: 61561711

o
o
o
o

middag
middag
middag
middag

o avond

Bank: NL82 KNAB 0281 1268 36

BTW: NL001535291B07

Anolio - Spirit of Art
Ilona pompe
Spechtstraat 27
4901 BJ Oosterhout
tel. 06-51617700
info@anolio.nl

BETALING
o Ik wil graag een eerste afspraak plannen om te ontdekken of het bij me past € 35 (½ uur)
o Ik wil graag een intakegesprek waarin ik langer de tijd heb om te praten €54,o Ik betaal graag per losse afspraak €45 (1 uur)
o Ik wil graag een klantenkaart voor 10 afspraken €423 (dit scheelt in totaal €27)
______________________________________________________________________________________
BETAAL EN ANNULERINGSVOORWAARDEN
BETALING
Betaling van de klantenkaart, of losse afspraak dien je voorafgaand aan de afspraak te hebben betaald via
overboeking, Tikkie of contant.
ANNULERING
Annuleren of verzetten van de afspraak kan tot 24 uur voor aanvang, je bent dan geen kosten verschuldigd.
Bij annulering binnen 24 uur, of vergeten afspraak, wordt het volledige bedrag van de afspraak in rekening
gebracht.
o Ik ga akkoord met de betaal en annuleringsvoorwaarden.
PRIVACY EN AUTEURSRECHT
Door ondertekening van dit formulier bevestig ik mijn deelname aan het groepstraject/individuele traject.
o Ik verklaar dat ik niets van de werkwijzen en verkregen informatie tijdens dit traject aan derden zal
verspreiden.

o Tevens verklaar ik dat ik alle (persoonlijke en zakelijke) informatie van de overige deelnemers als
vertrouwelijke informatie zal behandelen en niets over deze deelnemers, hun onderneming of
persoonlijke aangelegenheden naar buiten zal brengen.
o Ik sta er op dat ook door mij verstrekte informatie tijdens het traject als vertrouwelijk wordt
behandeld.
o Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van anolio.nl
(deze zijn terug te vinden en te downloaden onder aan de website van www.anolio.nl)
Datum en plaats: ………………............................... Handtekening: ....................................................................

KVK: 61561711

Bank: NL82 KNAB 0281 1268 36

BTW: NL001535291B07

