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Inschrijven Beroepsopleiding tot Realisatie-EFT-therapeut, 
erkend door de VBAG.

Ik schrijf me in voor de beroepsopleiding tot Realisatie-EFT-Therapeut.
Aub invullen, printen en ondertekenen. Vervolgens per post terugsturen, alleen deze 
pagina. Let op: NAAM  met voorletters moet bij incasso overeenkomen met het de 
informatie op jouw BANKPAS. Let op de gewenste naam voor op het diploma.

Naam (diploma): 
Roepnaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer 1:
Telefoonnummer 2:
Geboortedatum: 
Geboorteplaats:
E-mailadres: 
BTW nummer: 

 Ik heb het inschrijfgeld a 200, -euro overgemaakt. Dit reserveert een 
opleidingsplaats. 

 Verplichte vooropleiding: Ik heb de Basiscursus EFT (2 dagen) gedaan op de 
datum: 

 Ik kies voor uitstel van betaling tot 1 jaar na het begin van de opleiding. Vul in 
gewenste startmaand en jaar voor de automatische incasso's. ….... 

 Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden voor de beroepsopleiding

 Optie 1
Ik schrijf het bedrag Ad: € 1920 opleidingskosten (dit is exclusief 200 inschrijfgeld) 
over op rekening tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding. 

 Optie 2:
Ik verleen hierbij een machtiging aan Realisatie Trainingen om van mijn bank of 
girorekening het bedrag van 2000 euro (1920 opleidingskosten + 80 administratie) 
(dit is exclusief 200 inschrijfgeld) in vier (4) delen, 500 euro per kwartaal, af te 
schrijven. De incasso zal in de laatste week van de maand gebeuren.

 Optie 3: Ik verleen hierbij een machtiging aan Realisatie Trainingen om van mijn 
bank of girorekening het bedrag van 2000 euro (1920 opleidingskosten + 80 
administratie) (dit is exclusief 200 inschrijfgeld)  in tien (10) delen, 200 euro per 
maand, af te schrijven.De incasso zal in de laatste week van de maand gebeuren.

Realisatie Trainingen
Marchantstraat 4
7333GT Apeldoorn 

 www.realisatietrainingen.nl  
versie 1.8  tel 06-160.157.27. 

Beroepsopleiding tot EFT therapeut
Inschrijven  

 2 

http://www.realisatietrainingen.nl/
http://realisatietrainingen.nl/training/media/Inschrijven23.pdf


Klop en 
wees vrij

Bankrekeningnummer:
Girorekeningnummer:
Ten Name van:
Handtekening:
Datum: 

Betaling van de theorie en praktijkexamens dient te gebeuren als die examens 
worden afgenomen.
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