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AANMELDINGSFORMULIER ‘Houd me Vast’ Relatiecursus
Voor de Relatiecursus op 5 april en 6 april in Schalkwijk (gemeente Houten)
Naam Partner 1:
Geboortedatum:
Beroep:
Naam Partner 2:
Geboortedatum:
Beroep:
Huisadres:
Telefoonnummer(s):
Emailadres(sen):
Relatie sinds:
Gehuwd/samenwonend sinds:
Eventuele kinderen en hun leeftijd:
Motivatie
Kunnen jullie kort aangeven wat jullie motiveert om je op te geven voor de
relatiecursus?
Speelt er iets actueels in jullie relatie wat jullie graag in de cursus willen
onderzoeken?
Wat zouden jullie willen dat de relatiecursus jullie oplevert en/of waartoe het
in belangrijke mate zou bijdragen?
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Praktische zaken:
Zijn er bepaalde aspecten om rekening mee te houden zoals bijvoorbeeld
dieetbeperkingen of gezondheidsaspecten?

Willen jullie naast het volgen van de cursus gebruik maken van een
overnachtingsmogelijkheid die geboden wordt vlakbij en in samenwerking met
de trainingslocatie?
Zijn jullie eerder klant geweest of nog steeds klant bij Two4two? Zo ja willen
jullie dan gebruik maken van:
( ) een kortingsregeling van 10% op de cursusprijs *
( ) een gratis sessie van een uur in de periode na de relatiecursus om de
effecten van de cursus na te bespreken en verder te verstevigen? *
( ) nee geen klant (geweest) van Two4two *

Wij zijn op deze cursus attent gemaakt door :
( ) (voormalige) klanten van Two4two namelijk *:
( ) Informatie van Two4two zelf via *:
* aankruisen/invullen wat van toepassing is
Dank jullie wel voor jullie belangstelling en voor het invullen van dit formulier.
Het helpt ons bij de voorbereidingen. Wij nemen binnenkort contact op om een
telefonisch (kennismaking)gesprek te plannen. Jullie eventuele vragen en
verwachtingen voor de cursus kunnen we dan met elkaar doornemen.
Met vriendelijke groeten,

Paul van Aubel en Marielle Ruiters
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Algemene bepalingen


















De relatiecursus ‘Houd me Vast’ gaat door als er minimaal vier paren aan
meedoen. Er kunnen maximaal tien paren deelnemen.
De cursus is niet bedoeld voor paren in een heftige relatiecrisis,
problemen met huiselijk geweld of een verslavingsprobleem.
De cursus is bedoeld als een educatief en actief programma om je relatie
te onderhouden en verder te verbeteren.
De cursus wordt gehouden in Antoniahoeve, Overeind 84, 3998 JD
Schalkwijk (Gemeente Houten). De cursus start om 9.30 uur en eindigt
om 17.30 uur.
De relatiecursus kost 290,00 € per persoon. Dit is inclusief
cursusmateriaal, lunch, koffie/thee en versnaperingen tussendoor.
We raden aan dat jullie het boek ‘Houd me Vast van Sue Johnson aan
schaffen zodat we in de cursus makelijker kunnen verwijzen naar
passages in het boek. Vooraf lezen mag maar hoeft niet.
Definitieve inschrijving vindt plaats als het cursusgeld is overgemaakt
naar de ING op rekeningnummer NL 46 INGB 0009633814 tnv Paul van
Aubel te Houten.
Als het bedrag bij ons binnen is ontvangen jullie een email ter
bevestiging en een betalingsbewijs.
De annuleringsregeling is als volgt:
o
Tot en met 21 maart: kosteloze annulering
o
Tussen 21-28 maart: bij annulering 70 % cursusprijs retour
o
Vanaf 28 maart tot 5 april of bij plotselinge verhindering in
het weekend zelf : geen retournering cursusgeld maar wel
de mogelijkheid in een volgende cursus zonder extra kosten
deel te nemen. Voor retourneren kosten overnachting geldt
de eigen annuleringsregeling van het hotel.

Ingevuld door:

Datum:
Paul van Aubel * 06-53704563 * Mariëlle Ruiters * 06-52032891 * info@two4two.nl

