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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 

  WWW.NLPPUNT.NL

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 7 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 7 december 2020 
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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 7 december 2020 
bedragen 100%. 

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

  WWW.NLPPUNT.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN 

NLP TRAINERS TRAINING NLPPUNTNL 

2021
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