
 
 

 

 
Aanmeldformulier 
 

Certificeringsprogramma  
De Vakkundige Nooit meer Burn-outprofessional 
 

Ja, ik meld me aan 
 
Naam deelnemer  
Organisatie  
Emailadres  
Telefoonnummer  

 
Kruis aan aub 
 

 
 
Let op: op de volgende pagina graag ondertekenen. 
  

 
Roelands Coaching: burn-outherstel en preventie 

Betaling in één keer Betaling in termijnen 
  
o € 3497,- in één keer.  
Het bedrag is exclusief 21% btw 

o Betaling in 2 termijnen van  
€ 1849,00 (totaal € 3698,-) 

De bedragen zijn exclusief 21% btw 
 
Na ondertekening volgt de factuur. Na 
ontvangst van de betaling ervan is de 
inschrijving definitief.  
 
Bij annulering van deelname is dit 
bedrag slechts deels restitueerbaar (zie 
voor de voorwaarden de bijlage) 

 
Na ondertekening volgt de factuur 
van de eerste termijn, de 2e factuur 
volgt in januari 2022. Na ontvangst 
van de betaling ervan is de 
inschrijving definitief. Bij annulering 
van deelname is dit bedrag slechts 
deels restitueerbaar (zie voor de 
voorwaarden de bijlage) 



 
 

Ondertekening 
 
De opdrachtgever heeft kennis genomen van bovenstaande, van de 
leveringsvoorwaarden en privacy reglement en tekent voor akkoord: 
 
Namens  
Naam  
Factuuradres  

 
Kostenplaats  
Datum  
 
 
Handtekening  
 
 
Wij ontvangen graag een ondertekend exemplaar van het aanmeldformulier 
inclusief ondertekening (digitaal) retour, via info@roelandscoaching.nl 
 
 
Bedankt alvast en graag tot snel! 
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Bijlage 
 
Facturering en annulering 
Facturering geschiedt voorafgaand aan het programma na ondertekening van de offerte. Extra aan te              
leveren materiaal of af te nemen coachingsgesprekken geschiedt op basis van nacalculatie. Voor             
uitvoering van de opdracht worden data in de agenda geblokkeerd. Bij annulering binnen zes weken               
voor de uitvoeringsdatum zal 85% van de kosten in rekening wordt gebracht. Bij annulering binnen               
drie weken voor uitvoeringsdatum van het programma wordt 100% van de kosten doorberekend.  

Verblijfkosten 

Alle kosten betreffende verblijf en voorzieningen, zoals accommodatie, huur van tv/video,           
consumpties, lunch en dergelijke tijdens training en/of coaching zijn bij de prijs inbegrepen en voor               
rekening van de opdrachtnemer. 

Materialen 

De koper garandeert dat materialen van Roelands Coaching (boek, syllabus, oefeningen,           
hulpmiddelen bij training, mappen, videobanden, et cetera) niet gereproduceerd zullen worden.           
Tenzij anders staat aangegeven, is elk oefeningsformulier, werkboek of handboek, e-healthmodule           
ontwikkeld en verkocht voor eenmalig gebruik door een deelnemer. Voor het gebruik van             
e-healthmodules wordt een korting verrekend na het volledig afronden van het programma met             
livedagen, supervisie en coaching. 
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