
NLPpuntNL BV 
Acaciapark 96 
1213 LE Hilversum 
T 035-6286116 
info@nlppunt.nl 
www.nlppunt.nl 

 

De NLP Trainers Training van NLPpuntNL door Guido Dik 

WAAROM NLP TRAINERS TRAINING 
Wil je een succesvol trainer, NLP trainer en/of presentator 
worden? Ongeacht welk carrière pad je volgt? Doe mee 
met de NLP Trainers Training van NLPpuntNL. 

Waarom is deze training een echte aanrader? 

• je wilt graag goede presentaties kunnen geven, ongeacht 
het onderwerp en ongeacht de groep, of het nou over 
NLP gaat of iets anders maakt niet uit. 

• Je wilt al lang een NLP Trainers Training volgen; nu krijg 
je de gelegenheid om het in eigen land te doen waardoor 
de kosten zo laag mogelijk zijn. 

• Je wordt internationaal gecertificeerd NLP trainer door 
Guido Dik 

• Je kan NLP trainingen geven in binnen- EN buitenland en 
je ben in het bezit van de hoogst mogelijke kwalificatie 
en je mag Practitioner en Master Practitioner certificeren 

• Je leert hoe je een succesvol trainingsontwerp kunt 
samenstellen 

• Je volgt de NLP training zo dicht mogelijk bij de bron van 
het ontstaan van NLP 

• Je verdiept je NLP kennis op de diepst denkbare manier 
EN je zal het toe kunnen passen 

• Je breidt je didactische vaardigheden uit en benut ze 

• Je ontwikkelt Leiderschap, voor jezelf en voor anderen 

• Je leert jezelf zichtbaarder te maken aan directie(s), 
klanten, aandeelhouders en elke doelgroep die belangrijk 
voor je is! 

 

EXPERTISE NIVEAUS 
Het is een uitdaging voor alle expertise niveaus. Het maakt 
niet uit hoe ervaren je bent in het trainersvak. 

• Je krijgt inzicht in hoe je met NLP zakelijk je 
mogelijkheden kunt uitbreiden 

• Je krijgt de ‘geheimen’ onthuld van professionele 
presentaties en het effect ervan! 

• Je leert de fijne kneepjes van NLP trainingen 

• Je overwint je schroom om voor groepen mensen je 
verhaal te doen 

• Je houdt succesvolle presentatie op een enthousiaste en 
ontspannen manier 

• Je zal ELKE groep kunnen managen die je voor je krijgt; 
ongeacht hun samenstelling 

Je leert technieken op het gebied van fysiologie, energie, 
controle over je staat, oproepen van staten, locatie ankers, 
groepsrapport, trance inductie, metaforen, het benutten 
van vragen uit de groep, pre-teaching, presentatie 
ontwerp en nog veel en veel meer! 
Je volle potentieel wordt uitgedaagd en aangeboord. 

WAT LEER JE 
Deze training zorgt er voor dat je te allen tijde krachtig en 
vol vertrouwen je boodschap overbrengt voor een groep 
mensen. Aan het einde van deze NLP Trainers Training heb 
je alle tools in handen om de beste en meest succesvolle 
trainer, NLP Trainer en presentator te worden!In de 
training leer je alle facetten om kennis op een 
professioneel niveau over te dragen. 
De didactische vaardigheden die onderwezen worden, zijn 
uniek en afgestemd op NLP in zijn soort en dragen bij aan 
vaardigheden die je een zeer goede trainer en presentator 
maken. 
Deze NLP Trainers Training in Nederland is uniek! 
Gedurende de training krijg je training van Guido Dik. 
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WAT LEVERT HET JE OP 
Certificaat ‘Internationaal NLP Trainers Training’. 

Je wordt internationaal gecertificeerd als NLP trainer. Na 
succesvolle deelname aan de NLP Trainers Training 
ontvang je het internationale NLP Trainers Training 
certificaat, die voldoet aan alle richtlijnen en goedgekeurd 
is door de ‘American Board of NLP’ (http://www.ABH-
ABNLP.com). 

Hét grote voordeel dat dit internationaal erkend NLP 
Trainers certificaat jou oplevert, is dat studenten die door 
jouw gecertificeerd worden, wereldwijd terecht kunnen 
met hun certificaat EN dat jij ook als NLP Trainer overal ter 
wereld erkend wordt om NLP Training te geven! 

Wereldwijd zijn er slechts een aantal organisaties die NLP 
Trainers Internationaal certificeren en Tad James is 
gelinked aan één van hen, de American Board of NLP 
(www.ABH-ABNLP.com) 

 

 

STUDIETIJD 

De specifieke hoeveelheid tijd die je nodig hebt zodat 
je vertrouwen hebt en de vaardigheden tot je kan 
nemen, verschilt van persoon tot persoon. 

Hou er rekening mee dat je tijd nodig hebt om je 
presentaties voor te bereiden, kwalitatieve feedback te 
ontvangen en te integreren, zodat je dit kunt laten zien 
tijdens de evaluatiedagen. 
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INHOUD 
Overdragen van informatie op gelijktijdig bewust en 
onbewust niveau 

• De staat van je publiek van moment-tot-moment 
controleren 

• Het ontwikkelen en behouden van je eigen 
trainersstaat 

• De energie in de zaal sturen en benutten door 
gebruik te maken van onbewuste loops en embed- 
ded commands op meerdere lagen 

• Effectieve presentatie ankers creëren 

• Het uitbreiden van de flexibiliteit van je stem 

• Leren om demonstraties te geven  

• Het begrijpen en leren van diverse trainingsstijlen 

• Je training ontwerpen en elke inhoud integreren in 
een perfect format voor effectieve presentaties 

• Hoe om te gaan met bezwaren  

• Het geven van effectieve feedback 

• Afrekenen met je ergst denkbare angstscenario nog 
voordat ’t gebeurt 

TRAININGSDAGEN(RICHTLIJN): 

donderdagavond 21 januari 
zaterdag 23 januari 
donderdagavond 28 januari 
donderdagavond 4 februari 
donderdagavond 18 februari 
donderdagavond 4 maart 
donderdagavond 18 maart 
zaterdag 27 maart 
donderdagavond 8 april 
donderdagavond 22 april 
donderdagavond 20 mei 
donderdagavond 10 juni 
zaterdag 12 juni 
donderdagavond 17 juni 
donderdagavond 1 juli 
donderdagavond 2 september 
donderdagavond 16 september 
donderdagavond 30 september 
donderdagavond 14 oktober 
zaterdag 30 oktober theorie examen en 
demonstraties

HOE 
Hoe is de training georganiseerd? 

Gedurende de NLP Trainers Training word je stap 
voor stap door het leerproces begeleid. 

De training bestaat uit 2 delen: 

• 16 donderdagavonden en 4 zaterdagen door het 
jaar 

• toetsing: 
1 Dag: Schriftelijke NLP test 
1 dag: Demonstratiedag 
2 dagen: Presentatie 1 Presentatie 2 
Certificaat uitreiking 

http://www.ABH-ABNLP.com
http://www.ABH-ABNLP.com
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JE KUNT MEEDOEN 
ALS JE 
1. NLP Practitioner en NLP 
Master Practitioner certificaat 
hebt behaald bij een 
trainingsinstituut dat NVNLP 
en/of ABNLP is gecertificeerd. 
Een kopie dient te worden 
ingeleverd bij inschrijving. 

2. Het volledige bedrag betaald 
en ontvangen is door 
NLPpuntNL voorafgaand aan de 
start van de training. 

3. Alle deelnemers worden 
gescreend door NLPpuntNL 
voorafgaand aan deelname. 

4. Kopie van een geldig 
identiteitsbewijs met pasfoto in 
levert bij inschrijving. 

5. Ervaring met training of 
presentaties voor groepen is 
behulpzaam en is niet vereist.

DATA 2021 
donderdagavond 21 januari 
zaterdag 23 januari 
donderdagavond 28 januari 
donderdagavond 4 februari 
donderdagavond 18 februari 
donderdagavond 4 maart 
donderdagavond 18 maart 
zaterdag 27 maart 
donderdagavond 8 april 
donderdagavond 22 april 
donderdagavond 20 mei 
donderdagavond 10 juni 
zaterdag 12 juni 
donderdagavond 17 juni 
donderdagavond 1 juli 
donderdagavond 2 september 
donderdagavond 16 september 
donderdagavond 30 september 
donderdagavond 14 oktober 
zaterdag 30 oktober theorie examen 
en demonstraties 

LOCATIE 
Omgeving Hilversum. 
Nog nader te bepalen. 

JE EIGEN 
INVESTERING 
€4550,-  
wanneer je betaalt vóór 7 
december 2020 €3950,-



IK SCHRIJF ME IN VOOR DE OPLEIDING NLP TRAINERS TRAINING  
LOCATIE: OMGEVING HILVERSUM 

Namen (voluit): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Achternaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 

Postcode: ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. 

Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Land: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………………Geboorteplaats: ………………………………………………………………Land: ……………………………………. 

Telefoonnummer(s):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

 

NLP Practitioner certificaat behaald bij (voeg kopie van certificaat toe) 
Naam NLP instituut:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Datum certificaat:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NLP Master Practitioner certificaat behaald bij (voeg kopie van certificaat toe) 
Naam NLP instituut:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Datum certificaat:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
FACTUUR: 

Naam/Bedrijf:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
t.a.v:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…..…….. 
Postcode/Plaats:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…….. 
Land:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
e-mail adres factuur: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

OPSTUREN MET KOPIE GELDIG IDENTETEITSBEWIJS OF PASPOORT EN KOPIEËN VAN UW CERTIFICATEN 
NAAR: 

NLPpuntNL 
p/a De Boender 24 
2204 AG Noordwijk 
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Ik betaal het cursusbedrag van €4550,- vrij van BTW voor de NLP Trainers Training in 
één keer. 

Mocht je in termijnen willen betalen, neem dan alsjeblieft contact met ons op. 

Ik begrijp dat ik 7 dagen heb om deze overeenkomst schriftelijk te annuleren en dan 
wordt 100% van het bedrag terugbetaald. Na deze 7 dagen betaal ik 50% 
annuleringskosten per training. Annuleringskosten na 21 december 2020 bedragen 
100%. 

Voor verdere voorwaarden zie “Algemene Voorwaarden Training NLPpuntNL” waarmee 
ik hierbij akkoord ga en voor teken. 

Datum: 

Handtekening: 

INSCHRIJFFORMULIER 
NLP TRAINERS TRAINING 

2021

IK KIES VOOR DE VOLGENDE BETALING 

Optie 1: €4550,-  

Optie 2: €3950,- met betaling vóór 21 december 2020 



 

VEREISTEN VOOR DE NLP TRAINERS TRAINING 

• NLP Practitioner en NLP Master Practitioner certificaat behaald bij een trainingsinstituut dat NVNLP en/of ABNLP is 
gecertificeerd. Een kopie dient te worden ingeleverd bij inschrijving. 

• Het volledige bedrag is betaald en ontvangen door NLPpuntNL voorafgaande aan de start van de training. 

• Alle deelnemers worden gescreend door NLPpuntNL voorafgaand aan deelname. 

• Kopie van een geldig identiteitsbewijs met pasfoto dient te worden ingeleverd bij inschrijving. 

• Ervaring met training of presentaties voor groepen is behulpzaam, en is niet vereist. 

ANNULERINGSVOORWAARDEN 
• Ik begrijp dat ik 7 dagen heb om deze overeenkomst schriftelijk te annuleren en dan wordt 100% van het bedrag 

terugbetaald. Na deze 7 dagen betaal ik 50% annuleringskosten per training. Annuleringskosten na 21 december 2020 
bedragen 100%. 

• Voor verdere voorwaarden zie “Algemene Voorwaarden Training NLPpuntNL” waarmee ik hierbij akkoord ga en voor 
teken.
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ALGEMENE VOORWAARDEN 

NLP TRAINERS TRAINING  


	WAAROM NLP TRAINERS TRAINING
	EXPERTISE NIVEAUS
	WAT LEER JE
	WAT LEVERT HET JE OP
	INHOUD
	Studietijd
	DATA 2021
	JE EIGEN INVESTERING
	je kunt meedoen als je
	LOCATIe
	Ik schrijf me in voor de opleiding NLP Trainers Training
	Locatie: omgeving Hilversum
	ik kies voor de volgende betaling
	factuur:
	Opsturen met kopie geldig identeteitsbewijs of paspoort en kopieën van uw certificaten naar:
	Vereisten voor de NLP Trainers Training
	Annuleringsvoorwaarden

