INSCHRIJFFORMULIER
(opsturen naar praktijk ‘Homeoart’,
Postbus 35, 6566 ZG Millingen aan de Rijn)
Ondergetekende:
Naam ……………………………………………………
Adres………………………………………………….....
Woonplaats……………………………………………...
Telefoonnummer………………………………………..
Email …………………………………………………….
Wil zich inschrijven voor de volgende activiteit(en):
Lezing
- Voordracht ‘Een routekaart naar de 5e dimensie’ (interesse)

aantal personen ……

Cursussen
- Dagcursus ‘Eenhoorns en meerminnen’ op 14 nov. in Ubbergen aantal personen …...
- Dagcursus ‘Pentatonix, de trommel – planeet’ op 12 dec. In Ub. aantal personen ……
- Meditatiecursus (data in overleg) in Ubbergen
aantal personen ……
(gelieve MAXIMAAL 15 minuten vóór aanvang van een cursus te arriveren i.v.m. de
energetische voorbereiding van de cursusruimte)
Spirituele reizen
- Opgave Cappadocië – reis.
Data: 17/10 t/m 24/10/2020 aantal personen…….
- (Kopie van het paspoort gaarne bijvoegen i.v.m. het boeken van de vluchten)
- Interesse voor de Mysterie – reis. Data: voorjaar 2021
aantal personen ……
- Interesse voor het DD – weekend. Data: voorjaar 2021
aantal personen ……
- Interesse voor de Afrika - reis.
Data: zomer 2021
aantal personen ……
- Voor het boeken van een krachtveldsessie, een shamanic counselling sessie of een
afspraak voor een huis ontstoren , kun je de praktijk mailen via info@homeoart.nl
- Voor iedere activiteit geldt een maximum aantal deelnemers.
- Indien je deelneemt aan een spirituele reis, ga je automatisch akkoord met de voorwaarden,
die vermeld staan op de website.
- Na inschrijving voor een cursus ontvang je een nota voor het inschrijfgeld (€ 45,=).
- Er wordt geen restitutie van het inschrijfgeld verleend bij afmelding of verhindering.
- Voor cursussen die uit meerdere bijeenkomsten bestaan, ga ik uit van deelname op alle, voor
de betreffende cursus geplande data. Het totale cursusgeld, onder aftrek van het betaalde
inschrijfgeld, dient op de eerste bijeenkomst betaald te worden, ook als blijkt dat je één of
meerdere keren verhinderd bent.
Handtekening:

X……………………….

De dagcursussen worden gegeven op het adres Rijksstraatweg 37 in Ubbergen in
‘de Bibliotheek’ van ‘de Refter’.
Parkeer niet op het terrein van ‘de Refter’, maar 350 m. verderop op de Rijksstraatweg
zelf of neem bus 80 vanuit Nijmegen, die stopt voor de deur.
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