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Ople id ing  voor  Gelukscoach

HEART4HAPPINESS



Deelnemer 

Voornaam: 

Achternaam: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Mobiel: 

Email: 

Geboortedatum: 

Functie: 

Factuurgegevens 

Bedrijfsnaam: 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Ordernummer: 

Ik volg de opleiding voor: 

o Persoonlijke groei       
o Voor mijn werk     

o Om een bedrijf op te zetten als gelukscoach. 

Aanmelding 

Voor aanmelding: het inschrijfformulier invullen en ondertekenen. 

Per post: 
Heart4Happiness 

T.a.v. Sheila Neijman 

Bachstraat 171 
2324 HH Leiden 

Of per mail scannen naar: info@heart4happiness.nl 



PRESENTIEPLICHT

Er bestaat een presentieplicht van 100% van de opleidingsdagen. In de 

praktijk kan er één dag gemist mag worden wat ingehaald dient te worden 

met de mentor/buddy. 

BETALING

Na aanmelding middels het inschrijfformulier, ben je officieel ingeschreven

als deelnemer van de opleiding voor gelukscoach. Je krijgt dan een

bevestiging toegestuurd en een factuur. Het tarief van de opleiding bedraagt:

€ 2997,-. Het tarief is vrijgesteld van BTW en inclusief een persoonlijke

toegangscode voor de leeromgeving op de website.  

In deze leeromgeving is het lesmateriaal te vinden die je kunt downloaden

op je Ipad of uitprinten. Daarnaast staat er aanvullende informatie, links,

uiteenlopende media, video-opnames, audio opnames en eModules. In

termijnen betalen behoort tot de mogelijkheden (3 termijnen).  

o     Ik wil graag in één keer betalen 

o     Ik wil graag in drie termijnen betalen 

ANNULERING

EEN DEELNEMER HEEFT GEDURENDE 14 WERKDAGEN HET RECHT OM DE OPLEIDING 

ONGEDAAN TE MAKEN, ZIE DE ALGEMENE VOORWAARDEN OP DE WEBSITE.  

DOOR ONDERTEKENING VAN HET INSCHRIJFFORMULIER GA JE AKKOORD MET DE ALGEMENE 

VOORWAARDEN ZOALS VERMELD OP DE WEBSITE VAN HEART4HAPPINESS.NL EN BEN JE DEFINITIEF 

INGESCHREVEN VOOR DE OPLEIDING VOOR GELUKSCOACH. 

DATUM: _______________________________________

NAAM : _________________________________________                    

HANDTEKENING
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