
APEIRON – VITAAL OPL. NATUURGENEESKUNDIG 
THERAPEUT : INSCHRIJFFORMULIER 2020 

 
INVULLEN: 
 
Achternaam :      Roepnaam : 
 
Geb. Datum :      Geslacht  :  
 
Straatnaam :      Huisnr. :  
 
Postcode    :     Woonpl.      :  
 
Telefoon      :      E – mail       :  
 
DEELNAME  AAN: (s.v.p. aankruisen) : O  VRIJDAGGROEP 2020 
        
BEPALINGEN: 
 

1. Om op examen te kunnen dient de cursist minimaal 21 van de 24 
lesdagen gevolgd te hebben. Meer gemiste lessen dienen via bijles 
ingehaald te worden: kosten Euro 60,= per gemist dagdeel. 

2. De persoonlijke begeleiding en de uitwerkingen op papier zijn bij de 
opleiding inbegrepen. Ook elk eerste examen is bij de opleiding 
inbegrepen. Een inhaalexamen kost Euro 75,= extra incl. begeleiding. 

3. Deze opleiding is voor persoonlijk gebruik/eigen kring en/of een eigen 
(deeltijd)praktijk en kan vervolgd worden door verdere Nascholing(en).  

4. De lestijd is van 10.00 – 14.30 uur  (middagpauze van 12.45-13.15 uur) :  
er wordt vóór de les (de school opent 15 min. voor aanvang van de les) 
en in de pauze drink – kruidenthee en water verstrekt. 

5. Van de cursist wordt een positief – enthousiaste en betrokken attitude 
verwacht en dat weegt mee in de beoordeling! 

6. Apeiron – Vitaal verzorgt deze opleiding onafhankelijk van derden. 
 
CURSUSGELD EN BETALING:  
De kosten voor deze cursus van 24 dagen (22 lesdagen en 2 afstudeerdagen)  
bedragen Euro 1.440,=.  Dit lesgeld wordt in 12 termijnen van Euro 120,= 
voldaan, de eerste termijn bij inschrijving en de overige termijnen telkens vóór 
de 3de van de maand (3 jan. 2020 t/m 3 nov. 2020). Eenmaal betaalde lesgelden 
worden niet gerestitueerd, maar de cursist kan de betaalde lessen (2 lesdagen 
per termijn) dan gewoon volgen incl. begeleiding en de erbij horende 
uitwerkingen op papier. Cursisten ontvangen een bewijs van inschrijving en 
van elke termijnbetaling een kwitantie. 
BETALINGEN VIA NL69 INGB 0007 8100 91 t.n.v. H. Gommans te Venlo. 
 
HANDTEKENING VOOR AKKOORD   :    
(Dit formulier s.v.p. ingevuld+ondertekend 
naar APEIRON, Winkelveldstraat 5,  
5916 NX, Venlo of via info@apeiron-vitaal.nl )  

mailto:info@apeiron-vitaal.nl

