INSCHRIJFFORMULIER HEARTFULLNESS INTENSIVE

Personalia:
Voornaam:
Achternaam:
(Praktijk)Adres:
Postcode & woonplaats:
Factuuradres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
BIG nummer:
Contactpersoon thuisblijver(s):
Conditie:
Hoe beoordeel je je eigen lichamelijke conditie (Schaal 1 t/m 10):
Kun je 1-3 uur wandelen op onverhard terrein, deels bergopwaarts?
Medische gegevens
Heb je een chronische aandoening(en) of beperkingen, waar het belangrijk van is, dat we hiervan
op de hoogte zijn
?
Ja/Nee
Zo ja, welke?
Ben je allergisch?

Ja/Nee

Zo ja, voor wat?

Specifieke dieetwensen?

Ja/Nee

Zo ja, welke?

Overige vragen:
Hoe heb je van deze nascholing gehoord?
Is er nog iets wat voor ons belangrijk is om te weten over jou?
Heb je onderstaande algemene voorwaarden gelezen en akkoord bevonden?
Handtekening:

Ja/Nee

Algemene voorwaarden/ Aansprakelijkheid / Annulering
Bij meerdaagse scholingen bij annulering 6 weken of langer voor het begin van de
scholing worden de bestaande gelden gerestitueerd minus ¤ 395 aan reeds gemaakte
vaste kosten. Om te annuleren mail je naar simone@schoolforintegrativemedicine.nl. Je plek
aan iemand anders geven kan altijd en is kosteloos. Als wij de scholing annuleren, kunnen
we het scholingsbedrag terugstorten. We kunnen de door jou gemaakte reiskosten echter
niet vergoeden. Als de meerdaagse scholing door (nood)weer, natuurrampen of politieke
onrust geen doorgang kan hebben, ook dan kunnen we een terugstorting niet garanderen.
Daarom adviseren we je een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.
De deelnemer is gehouden zorg te dragen voor een passende en dekkende
verzekering welke de risico's dekt van zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen,
ongevallen c.q. letsel, invaliditeit en/of overlijden.
De deelnemer is gehouden zorg te dragen voor een passende en dekkende
annuleringsverzekering of zich bewust te zijn van de consequenties van het niet afsluiten
van een dergelijke verzekering.
De ASIMH BV of begeleiders tijdens de nascholingen kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld en worden gevrijwaard van enige schade die de deelnemer lijdt van welke aard
dan ook.
De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende
conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.
OPMERKING: Wacht met het boeken van je vliegticket, totdat je een bevestiging
hebt gekregen dat we voldoende deelnemers hebben. We zullen dit uiterlijk op 1
april 2019 aan je doorgeven.
Dank voor het invullen. We kijken er naar uit je te ontmoeten in Frankrijk
Stuur dit formulier ingevuld retour met een kopie van je paspoort/ID-kaart naar
simone@schoolforintegrativemedicine.nl
Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging van deelname en aanvullende informatie.

Hartegroet,
Claudia van der Lugt, huisarts
Barbara Doeleman, trainer
Simone Ardesch, arts, coach en initiator ASIMH

