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Inschrijfformulier  
TRANSPERSOONLIJK COACHEN  

(leergang 3) 
 

Ondergetekende verklaart dat: 
 

 Ik mij aanmeld voor de opleiding Transpersoonlijk Coachen Leergang 3. 

 Ik de opleiding Transpersoonlijk Coachen Leergang 1 en 2 succesvol heb afgerond. 

 Ik akkoord ben met het betalen van het cursusgeld;* 

o Ik betaal het cursusgeld €1200,-  in één keer voor aanvang van de opleiding. 

o Ik betaal het cursusgeld in tien opeenvolgende maandelijkse termijnen van €120,-, startend in de 

kalendermaand van de startdatum van de opleiding. 

o Ik ben student/65+/uitkeringsgerechtigde en betaal een aangepast tarief van €960,- in één keer voor 

aanvang van de opleiding. 

o Ik ben student/65+/uitkeringsgerechtigde en betaal in tien opeenvolgende maandelijkse termijnen van 

€96,- , startend in de kalendermaand van de startdatum van de opleiding. 

U kunt het geld overmaken op rekening NL05 RABO 01702 39 039  t.n.v. Transpersoonlijk Coachen 

Opleiding onder vermelding van ‘Leergang 3’. 

 Ik 10% van het jaartarief binnen 10 werkdagen overmaak op rekening NL05 RABO 01702 39 039  t.n.v. 

Transpersoonlijk Coachen Opleiding onder vermelding van ‘Aanbetaling Leergang 3’. 

 Ik me er bewust van ben dat ik zelf de additionele kosten voor registratie en toelating tot het ICF (International 

Coach Federation) aan hen dien te betalen (naar schatting ongeveer 400 euro). 

 Ik akkoord ben met de Gedragscode en de Algemene Voorwaarden. 

 De Gedragscode en Algemene Voorwaarden zijn te downloaden op onze website www.in-

communication.com en op te vragen per e-mail via info@in-communication.com. 

 Zijn er fysieke of psychische belemmeringen die de studievoortgang kunnen belemmeren?* 

o Ja - Er zal contact met u worden opgenomen door één van de trainers. Alle informatie wordt strikt 

vertrouwelijk behandeld. 

o Nee 

 
* Vink aan wat van toepassing is.  
 

Naam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Mobiele telefoonnummer:  

E-mail adres:  

 
Plaats:   _____________________ 
 
Datum:  _____________________ 
 
 
Handtekening: _____________________ 
 
 
Stuur dit formulier samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar Inspirational Communication Unlimited. 
Dit kan (ingescand) naar info@in-communication.com of per post naar onderstaand adres. 
 


