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Inschrijfformulier bijscholingen 2021 
 
 
Persoonlijke gegevens 

Naam     : _______________________________________________ 

Straat en huisnummer   : _______________________________________________ 

Postcode/Plaats   : _______________________________________________ 

Geboortedatum   : ___ /___ /______ te _________________ Geslacht: M / V 

Telefoon privé    : _______________________________________________ 

Telefoon werk    : _______________________________________________ 

Emailadres    : _______________________________________________ 

Vooropleiding Systemisch Werk : _______________________________________________ 

 

Opleidingsgegevens 

Deelnemer schrijft zich in voor de volgende bijscholingen: 
 
O …………………. :   Werken met vragen rond vitaliteit en ziekte 

O 11 februari 2021:  ONLINE  Specifieke werkvormen in de één op één coaching 1+2: verdieping 

in het werken met grondankers en visualisaties & in het werken met tafelopstellingen 

O 10 en 11 juni 2021:    Systemisch werken in relaties 

O ………………… :   Lichaamsbewustzijn en aanraking in het systemisch werk 

O ………………… :   Systemisch coachen in organisaties 

O 9 en 10 september 2021:   Systemisch werken met innerlijke delen 

 

Factuurgegevens (indien organisatie) 

Bedrijfsnaam en rechtsvorm : _______________________________________________ 

Adres    : _______________________________________________ 

Plaats    : _______________________________________________ 

t.a.v. / Contactpersoon  : _______________________________________________ 

Telefoon   : _______________________________________________ 

Evt. inkoopnummer  : _______________________________________________ 

Factuur digitaal   : Nee / Ja, emailadres: _____________________________ 

 
 
De betaling voor de opleiding dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.  
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Bij beëindigen en/of afzeggen van een bijscholing is de deelnemer verplicht dit schriftelijk te melden  
aan de Academie voor Systemisch Werk. De deelnemer verklaart middels ondertekening bekend te zijn en 
akkoord te gaan met onze Algemene voorwaarden dienstverlening en/of consumenten en de voorwaarden 
zoals vermeld op de website. 
 
 

 

Naam    : _______________________________________________ 

 

 

Handtekening   : _______________________________________________ 

 

 

Datum en plaats:  : ___ / ___ / ______  te ____________________________ 

 
 


