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“Symptomen van grensoverschrijdingen en depressie” 
Analyse van concrete tekeningen 

 
De ondergetekende: 
 
Naam en voorletters……………………………………………………………   Geb. datum………………………………. 
 
Adres………………………………………………………Postcode en woonplaats………..………………………………. 
 
Telefoon:  
privé……………………………….………mobiel……………………………………werk.……………….……................... 
 
E-mail adres ……………………….…………………………………………………………………………………………… 
 
schrijft zich bij deze in voor Module 1 en aanvaardt de volgende daaraan verbonden financiële verplichtingen: 
 
betaling van de aanmeldingskosten ten bedrage van  € 50,00 tegelijkertijd met de inzending van dit formulier. 

0 betaling van de kosten van het eerste studiejaar in één keer, te weten  € 2050,00, vóór 1 januari 2021  
(korting van € 101,00 ten opzichte van betaling in termijnen), of 

0 gespreide betaling in drie termijnen, te weten: 
    eerste termijn groot € 717,00  vóór 1 januari 2021 
 
    tweede termijn groot € 717,00  vóór 1 maart 2021 
 
    derde termijn groot € 717,00  vóór 1 mei 2021 
 
S.v.p. de wijze van betaling aangeven. 
 
en tot betaling van de kosten ad €175,00 tegen het einde van de module voor het geven van twee proefsessies 
aan cliënten onder leiding van een supervisor. Bijkomende kosten voor leertherapie zijn voor eigen rekening.  
 
Betalingen dienen te geschieden op ING bank IBAN: NL53 INGB 000 525 97 64 ten name van  
Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede. 
 
Aanmelding voor de opleiding dient te geschieden vóór 1 december 2020 door inzending van dit volledig 
ingevulde en ondertekende inschrijfformulier in tweevoud, met bijlagen (zie hieronder) naar het Pedagogisch 
Psychologisch Centrum Heemstede, Chrysanthemumlaan 2, 2106 BN Heemstede. 
Aanname geschiedt op basis van geschiktheid en in volgorde van binnenkomst. Indien men niet tot de opleiding 
wordt toegelaten, wordt van de aanmeldingskosten een bedrag van € 50,00 gerestitueerd. 
 
Annulering 
Bij annulering vóór 15 december 2020 is men 30% van de opleidingskosten verschuldigd.  
Bij annulering tussen 15 december 2020 en 17 januari 2021 is men 60% van de opleidingskosten verschuldigd.  
Bij annulering vanaf 17 januari 2021 is het volledige bedrag verschuldigd.  
Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden. De datum op het poststempel is bepalend. Aan de voorwaarden met betrekking 
tot betaling en annulering wordt strikt de hand gehouden. Eventuele incassokosten en/of gerechtskosten komen voor rekening 
van de inschrijver. 
 

 
Plaats…………………………………………Datum…………………………Handtekening………………………… 
 
 

Akkoord door het Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede 
 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Als bewijs van aanname krijgt u één exemplaar van deze overeenkomst getekend geretourneerd. 
 
Bijlagen:  Uitgebreide levensbeschrijving (max. anderhalf A4)+ pasfoto 

Kopieën van diploma’s 

Gegevens over huidige beroep en werkkring 

Overige informatie m.b.t. werkervaring en motivatie voor het willen volgen van Module 1. 
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