Aanmeldingsformulier voor de Opleiding
Sat Nam Rasayan Healing Level 2 in 2021-2022
Persoonlijke gegevens
Naam:

Voornaam

Spirituele naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Tel. nummer:

Emailadres:

Geboortedatum:

Beroep:

Reden van deelname aan de opleiding:

Eventuele gezondheidsproblemen:

Opleidingskosten per jaar voor 2021
De totale kosten van Level 2, bedraagt €1.760,-. Te voldoen in twee jaarlijkse termijnen van €880 ,- Het jaarbedrag
graag voor 1 september 2021 overmaken naar: Stichting Sat Nam Rasayan Healing, rekeningnummer
NL98RABO0156122022. Ook bestaat er de mogelijkheid om het jaarbedrag in twee termijnen te betalen. Per termijn
bedraagt het bedrag €465,- (Jaarbedrag €930,-) te betalen voor 1 september 2021 en 1 februari 2022.
Disclaimer
De deelnemers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun handelingen binnen en buiten de
opleidingsdagen. Ze zijn zelf aansprakelijk voor de veroorzaakte schade en vrijwaren de organisatoren en de
seminarleiding van alle aansprakelijkheid.
Ik heb de informatie van de opleiding en de opleidingsvoorwaarden gelezen en verklaar dat ik hier mee instem. (Met
mijn handtekening bevestig ik ook, dat ik erop gewezen ben, dat Sat Nam Rasayan healing noch de diagnose noch de
behandeling van een arts vervangt).

De Stichting Sat Nam Rasayan Healing garandeert dat de opleiding gegeven wordt volgens de eisen van de
International School For Sat Nam Rasayan in Rome, het internationale basisinstituut van de organisatie.
Instemmingsverklaring
O

Ik verklaar dat ik akkoord ben, dat mijn adres, email en telefoonnummer in een opleidingslijst aan de andere
deelnemers openbaar gemaakt worden. De gegevens van de overige deelnemers en medestudenten behandel ik
(ook) vertrouwelijk onder rechterlijke verordeningen (Wet Bescherming Persoonsgegevens, spambescherming,
etc.).

O

Ik ontvang graag de nieuwsbrief.

O

Ik erken dat alle informatie die tijdens de opleiding uitgewisseld wordt van persoonlijke aard is en vertrouwelijk
is. Ik respecteer die vertrouwelijkheid en zal geen persoonlijke informatie met derden delen.

O

Ik verklaar dat ik akkoord ga met de betalingsovereenkomst zoals hierboven beschreven.

O

Ik verklaar dat ik akkoord ga met de Algemene Voorwaarden van de Sat Nam Rasayan opleiding.

Getekend:
_________________________
Datum,

Plaats,

__________________________
Naam

Organisatie & informatie
Je kunt dit formulier uitprinten, ondertekenen en een foto van maken en sturen naar nlsatnamrasayan@gmail.com
Voor verdere informatie zie www.satnamrasayanhealing.nl of Amrit Sadhana Kaur /nlsatnamrasayan@gmail.com

