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Aanmeldingsformulier: basisopleiding tot paardencoach, start najaar 2022  

 

Voornaam  

Achternaam  

Geboortedatum en 

geboorteplaats (i.v.m. 

certificaat)  

 

Straat + huisnummer  

Postcode + plaats  

Emailadres  

Telefoon/mobiel  

Betaling Bedrag € 1.525,00 (exclusief 21% BTW). Bedrag € 1.845,25 (inclusief 21% BTW).  

Factuuradres Indien afwijkend van bovenstaand adres, graag invullen 

Organisatie  

Contactpersoon  

Straat + huisnummer  

Postcode + plaats  

Emailadres  

Telefoon/mobiel  

Betalingsvoorwaarden:  • Na ontvangst van het ondertekende aanmeldingsformulier is uw 

inschrijving definitief. Wij verzoeken u dan het inschrijfgeld van € 100,- 

per direct te voldoen.  

• Het overige bedrag € 1.745,25 dient één maand vóór aanvang van de 

opleiding te zijn voldaan (betalingsregeling behoort ook tot de 

mogelijkheid).  

• Als Being with Horses door dringende en onvoorziene omstandigheden 

de opleiding niet door kan laten gaan, wordt door Being with Horses het 
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volledige door u betaalde bedrag gerestituteerd binnen veertien dagen 

na annuleringsdatum.  

Gegevens voor de overschrijvingen van de bedragen:  

IBAN rekeningnr NL64ABNA052 19 74 062 onder vermelding van naam en 

basisopleiding tot paardencoach start najaar 2022. Ten name van Life Mapping 

vof (Being with Horses is hier onderdeel van) te Eesergroen.  

 

 Opleidingsmap is inbegrepen. Geen boeken nodig voor de opleiding. Koffie, thee, 

fris en versnaperingen inbegrepen. Zelf lunch meenemen.  

De opleiding duurt 9 dagen.  

Locatie: Eeserstraat 2; 9537 TA  Eesergroen.  

 

 

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden voor inschrijving voor de basisopleiding tot 

paardencoach startend in het najaar van 2022.  

 Deelnemer Vertegenwoordiger organisatie 

Naam:   

Handtekening:   

Plaats:   

Datum:   

 

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier opsturen naar: 

 

Being with Horses; Eeserstraat 2; 9537 TA  Eesergroen 

of inscannen/mailen naar info@beingwithhorses.nl 
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