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Aanmeldingsformulier EFT- en/of NLP-workshop/opleiding bij Centrum LifePoint  

Naam: …………………………………………. Voornaam: ………………..……………………….. 

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

Woonplaats: …………………………………. Telefoon: ……………………………………………. 

E-mail: …………………………………………. Geboortedatum: ………………………………….. 

Graag meld ik me aan voor de opleiding of workshop:   
 
o Kennismakingsworkshop (gratis)   op datum: ………………………………………  

o -------------------------    met als startdatum: ……………… 
o -------------------------    met als startdatum: ……………… 
o -------------------------    met als startdatum: ………………  
Investering: €  inclusief b.t.w. voor particulieren, Dit bedrag is inclusief locatie, koffie, thee, hand-out en trainingsmaterialen 
exclusief lunch.  
  

Voorwaarden:  
Het investeringsbedrag dient voor aanvang van de workshop of training op onze bankrekening 
te zijn bijgeschreven.  
Bij verhindering na aanmelding gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.:  

 Annulering dient schriftelijk of per mail (lifepoint@lifepoint.nl) door gegeven te worden, 
waarbij de datum van ontvangst van de brief/mail door Lifepoint als datum voor de 

annuleringstermijn wordt gehanteerd.  
 Bij annulering langer dan 28 werkdagen voorafgaand aan de 1e trainingsdag: berekent 

Lifepoint geen vergoeding.  
 Bij annulering 28 t/m 14 werkdagen voorafgaand aan de training: berekenen wij 25% van 

het afgesproken bedrag.  

 Bij annulering tot en met 13 werkdagen voorafgaand aan de training: berekenen wij 100% 
van het afgesproken bedrag.  

 Er geldt géén annuleringsvergoeding indien je een vervangende deelnemer in jouw plaats 
laat gaan.  

   

Hierbij verklaar ik dat ik akkoord ben met bovengenoemde voorwaarden:  
 
 

Akkoord deelnemer      Handtekening voor akkoord  
 
Naam deelnemer:  

 
Datum / plaats :  
 

 
 
 

 
 
  



Indien vergoeding door werkgever  
Naam werkgever :  
Naam contactpersoon :  

Functie :       Handtekening voor akkoord werkgever:  
Telefoonnummer :  
Mobiel :  

Emailadres :  
Adres/postbus :      Datum / plaats:  
Postcode/woonplaats :  

  
Wil je dit formulier invullen en opsturen naar:  
Centrum Lifepoint 

Vicus 17  
6661 TH Elst 
 

of scannen en mailen naar:  
lifepoint@lifepoint.nl of lifepoint@newlifepoint.nl  
 

 
Alvast hartelijk dank en graag tot ziens. 
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