Afspraken formulier
12 Zoomlessen GNM in de praktijk
Richtlijnen en afspraken
1. Deze opleiding vormt één geheel en loopt over enkele maanden in
zoomlessen die om de 14 dagen op zaterdag van 10 tot 13 u plaatsvinden.
Kijk voor de data op de website: www.gnm-online.nl
Wie start engageert zich voor de gehele cyclus van 12 lessen.
2. Elke deelnemer stemt toe met de volgende gedragscode:
• Openheid
• Respect naar de anderen
• Verantwoordelijk voor eigen grenzen en proces. Voel zelf wat klopt voor jou
en tot waar je wenst te gaan in de groep.
• Discretie. Alles wat in de groep gezegd wordt of gebeurd blijft onder de
deelnemers en gaat niet verder naar derden die deze opleiding niet volgen.
Ideaal wisselen we enkel uit over andere deelnemers in hun bijzijn.
3. Annulatievoorwaarden:
Voor wie de cursus annuleert gelden de volgende voorwaarden
• meer dan 3 weken tevoren: 75% teruggestort
• tussen 3 en 2 weken tevoren: 50 % teruggestort
• minder dan 2 weken tevoren: geen terugstorting meer mogelijk
Wie bij annulatie iemand in zijn/haar plaats aanbrengt die aan de vereiste
voorwaarden voldoet krijgt het volledige bedrag teruggestort.
4. Elke zoomles wordt opgenomen en een audio wordt ter beschikking gesteld
achteraf. Handouts maken dat alles, ook als je een les mist, toch volledig
gevolgd kan worden.
5. Elke deelnemer stelt een motivatiebrief op waarin hij/zij o.a. kort beschrijft
waarom hij/zij deze opleiding volgt. Deze wordt gelijktijdig met het
ondertekende afspraken formulier bezorgd.
6. Elke deelnemer verklaart zich akkoord de inhoud van deze workshop niet te
verspreiden zonder akkoord van de organisatoren.

Band of video-opname tijdens de workshops zijn niet toegelaten tenzij met
toestemming van de organisator.
7. Deze leergang situeert zich parallel en aanvullend aan klassieke behandelingen
en niet vervangend. Elke deelnemer verklaart zich dan ook akkoord dat noch
hijzelf, noch partner/familie klacht of vervolging om medische redenen zal
instellen. Het volgen van deze inzichten gebeurt volledig op eigen
verantwoordelijkheid.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden,
…..../......../..........

Naam en (natte) handtekening voorafgegaan door “gelezen en goedgekeurd”

Ideaal scant u na ondertekening dit document en stuurt het terug per mail als Word
document.

