
 

 Aanmeldingsformulier en voorwaarden 

Inschrijfformulier “2 – daagse basiscursus Deugden”. 

Persoonlijke gegevens. 

Achternaam :       O man O vrouw 

 
Voornaam :       Mobiel/ Telefoon:  

 
Adres  : 

    
Postcode/ plaats: 

 
E-mailadres : 

 
Beroep  :      

    
   
 
Meldt zich aan voor 

O   De “2 – daagse basiscursus Deugden” op …………… en ………………… 20.. 
Van 9:30 – 16:00 uur 
Driehoek 46 
6711 DJ Ede 

O Early bird boek tot 1 maand voor aanvang van cursus:   € 199,-  
O Normale prijs vanaf 1 maand voor aanvang cursus    € 220,- 

Inclusief: 21% BTW, lunch, koffie, thee, versnaperingen, werkmap. 
  
Aanmelden en betaling 
Mailen van aanmeldingsformulier kan tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang cursus via info@on-your-feet.nl.  
Je aanmelding is definitief als je van mij een bevestiging hebt ontvangen van deelname en betaling. 
 
Voedselallergieën en/of intoleranties en/of wensen waar we rekening mee moeten houden: 
 
 

 
 
Ruimte voor vraag/opmerking:  
 
 

 
 
*Door inzending van dit formulier verklaar ik akkoord te gaan met onderstaande inschrijf- en 
annuleringsvoorwaarden. 
 
Handtekening: 

 
Plaats:       Datum: 

 
 

  



 

 Aanmeldingsformulier en voorwaarden 

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden “2 – daagse basiscursus Deugden”  
 

Inschrijfvoorwaarden. 
1. Je kan je inschrijven door het opsturen van het volledig ingevulde inschrijfformulier naar 

info@0n-your-feet.nl  
2. Na ontvangst van je volledig ingevulde aanmeldingsformulier ontvang je 

• Een factuur 

• Bericht van plaatsing op de wachtlijst bij te grote belangstelling of 

• Bericht van uitstel of afstel van de workshop/ cursus bij onvoldoende belangstelling 
3. De docenten behouden zich het recht om bij onvoldoende belangstelling inschrijvingen te 

annuleren. In dat geval wordt eventueel reeds betaald cursusgeld binnen 10 werkdagen na 
datum annulering teruggestort. Door inschrijving verplicht je je tot betaling van het volledige 
cursusgeld, ook als je de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont. 

4. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop/ cursus op 
bankrekeningnummer IBAN: NL 98 ABNA 048.17.56.086 t.a.v. C.D. Walter o.v.v. je naam en 
factuurnummer. 

5. Deelname is persoonlijk. Bij verhindering of in gevallen van overmacht is het echter wel 

mogelijk een vervanger te laten deelnemen. Hiervoor dient contact opgenomen te worden 

met Lian Kingma, info-@on-your-feet.nl of mobiel: 06 1771 4077 

Annuleringsvoorwaarden. 

1. Het kan gebeuren dat je door dringende omstandigheden van de inschrijving moet afzien. 

Alleen schriftelijke annuleringsverzoeken/ via de mail worden in behandeling genomen. 

a. Bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang van de cursus/ workshop: geen 

annuleringskosten. 

b. Bij annulering in de periode 4 – 2 weken voor aanvang van de cursus/ workshop: 50% 

van het totale cursusgeld retour 

c. Bij latere annulering is het gehele cursusgeld verschuldigd; er wordt dan geen 

cursusgeld meer terugbetaald. 

2. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij het annuleren van de cursus/workshop door 

langdurige ziekte kan na overleg van een medische verklaring van een huisarts of specialist 

gezocht worden naar een passende oplossing. 

Certificaat 
Indien in de 2-daagse cursus door de deelnemer een actieve bijdrage is geleverd en totaal minimaal 
12 uur van de cursus is gevolgd ontvangt de deelnemer het internationale certificaat vanuit het 
Virtue Project. 
Dit certificaat geeft je toegang tot de 3-daagse verdiepings/begeleider-training, waarbij je zelf 
verder kan ontwikkelen tot Deugdenbegeleider. 
Als het nodig mocht zijn krijgt de cursist een herkansing voor het halen van dit certificaat, 
afhankelijk van hoeveel tijd hier voor nodig is zijn hier wel of geen kosten aan verbonden. 
 
Cursusmateriaal. 
Het is cursisten niet toegestaan de reader/hand-out te gebruiken voor commercieel gebruik of te 
kopiëren ten behoeve van derden. Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust 
bij On-your-feet. De docenten zetten zich volledig in om het lesmateriaal zo compleet mogelijk te 
maken, maar is niet verantwoordelijk voor onvoorziene fouten. 

mailto:info@0n-your-feet.nl

