
INSCHRIJFFORMULIER 

Instituut voor Shiatsu Massage Therapie studiejaar 2018-2019 

naam:...........................................................................................................................................................................       m /      v 

voorletters:..............................................................................  roepnaam:...................................................................................... 

adres:................................................................................................................................................................................................

postcode en plaats:.......................................................................................................................................................................... 

telefoon:.......................................................................................  mobiel:...................................................................................... 

e-mail adres:.................................................................................................................................................................................... 

geboortedatum:................................................................  geboorteplaats:...................................................................................... 

huidige beroep/studie:.................................................................................................................................................................... 

Schrijft zich in voorde 1 jarige Basisopleiding Shiatsu Massage die weer start in september/oktober en kiest voor: 

Amersfoort: op zaterdagen 1 x per 14 dagen (van 12:00 tot 18:00 uur) 

Amsterdam: op zondagen 1 x per 14 dagen (van 12:00 tot 18:00 uur) 

Breda: op zaterdagen 1 x per 14 dagen (van 12:00 tot 18:00 uur) 

Nijmegen: op vrijdagen 1 x per 14 dagen (van 12:00 tot 18:00 uur) 

Inschrijven op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst sturen wij u een inschrijfbevestiging enige tijd later een factuur toe. 
Het eerste deel, het inschrijfgeld (€ 125,-) dient binnen enkelen weken betaald te worden. Betaling van het resterende 
cursusgeld (€ 1470,-) voor de start van de opleiding. Tegen extra betaling van drie procent van het totale cursusgeld is 
betaling in twee termijnen mogelijk. 

Ja, ik wil betalen in twee termijnen (1 oktober 2018 - 1 februari 2019). 
Ik heb de betalingsvoorwaarden doorgelezen en ga daarmee akkoord. 

Datum: Handtekening: 

Dit formulier kunt u zenden naar info@shiatsu-massage.nl of via de post zonder postzegel naar:  
INSTITUUT voor SHIATSU MASSAGE THERAPIE, Antwoordnummer 2555, 6500 VL Nijmegen. 

Telefoon: 0485-550865 – Fax: 0485-550869 – Website: www.shiatsu-massage.nl – Email: info@shiatsu-massage.nl 

Instituut voor Shiatsu Massage Therapie 



Betalings- en inschrijfvoorwaarden 

Betaling 
Indien u een opleiding gaat volgen dan ontvangt u van ons een factuur waarop een klein deel als aanbetaling, het 
inschrijfgeld, dient te worden voldaan na ontvangst van de factuur. Het resterende deel dient voldaan te worden 
bij aanvang van de opleiding. 
Bij een kortdurende bijscholing van één of enkele dagen ontvangt u de factuur na de eerste studiedag en wordt er 
geen inschrijfgeld berekend. 
Gespreide betaling is mogelijk bij bedragen hoger dan 250,- euro. Bij betaling in meer dan één termijn berekenen 
we 3% van het gehele cursusbedrag voor iedere extra termijn. De spreiding van termijnen verloopt evenredig 
met het verloop van de opleiding/bijscholing. 

Annulering door Instituut voor Shiatsu Massage Therapie 
Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt Instituut voor Shiatsu Massage Therapie zich het recht 
voor de opleiding te annuleren. Het eventueel betaalde inschrijfgeld en/of cursusgeld wordt binnen 30 dagen 
volledig gerestitueerd. 

Annulering door cursist 
Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de opleiding/bijscholing waarvoor u zich heeft 
ingeschreven, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. Staat u ingeschreven als student, dan kunt u via het 
studentenportaal (www.studiebord.nl) de annulering zelf doorvoeren. 
Bij annulering binnen 7 dagen na inschrijving zijn geen kosten verschuldigd, tenzij D van toepassing is.
Bij een latere annulering worden de volgende percentages van het cursusgeld in rekening gebracht: 
A. na 7 dagen maar minimaal 2 maanden voor aanvang: 10%  
B. tussen twee maanden en twee weken voor aanvang: 25%  
C. korter dan twee weken voor aanvang: 50% 
D. op of na de dag van aanvang: 100% 

Vertrouwelijk 
Alle informatie die door u wordt verstrekt is vertrouwelijk. Zowel voor docenten, assistenten als organisatie. 
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