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Inschrijfformulier 
 
Algemeen 
 
Waar wilt je je voor inschrijven (aankruisen wat van toepassing is)? 
 
o Tweejarige Basisopleiding Emotieve Regressietherapie 
o Verkorte Basisopleiding Emotieve Therapie 
o Verkorte Opleiding Emotieve Therapie voor regressietherapeuten 
o Verkorte Opleiding Emotieve Therapie voor persoonlijke ontwikkeling (geen diploma) 
o Masterclass Emotieve Regressietherapie 
o Masterclass Integrale Psychiatrie 
o Bij- en nascholing Emotieve Therapie met kinderen 
o Bij- en nascholing Emotief Coachen 
 
Startdatum  : …………………………………………………………….. 
 
Persoonlijk 
 
Naam en voorletters  : ……………………………………………………………… 
Voornaam  : ………………………………………………………………  
Geslacht  : ……………………………………………………………… 
Telefoon privé  : ……………………………………………………………… 
Telefoon mobiel : ……………………………………………………………… 
E-mailadres   : ……………………………………………………………… 
Straat + huisnummer : ……………………………………………………………… 
Postcode + plaats : ……………………………………………………………… 
Geboortedatum : ……………………………………………………………… 
Beroep   : ……………………………………………………………… 
 
Voor0pleidingen 
 
VMBO/MAVO  : ……………………………………………………………… 
HAVO/VWO  : ……………………………………………………………… 
MBO   : ……………………………………………………………… 
HBO   : ……………………………………………………………… 
WO   : ……………………………………………………………… 
Overige opleidingen : ……………………………………………………………… 
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Betaling 
 
o Ik betaal ineens.  
o Ik wil graag informatie over een betalingsregeling (alleen voor de Basisopleidingen). 
 
Wij verzoeken je het lesgeld over te maken op rekeningnummer NL79 INGB 0009 2737 38  
ten name van Life Software. De betaling voor de opleidingen dient uiterlijk 7 dagen na de 
eerste lesdag te zijn voldaan. Wil je hierbij je voor- en achternaam vermelden en welke 
opleiding of nascholing het betreft. 
 
Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier bevestig je dat je de voorwaarden die 
gesteld zijn in het studiereglement en het beroepsprofiel alsmede de algemene 
voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat. 
 
Datum  : ………………………………………………………………………… 
 
Handtekening : ………………………………………………………………………… 
 
 

 
Hoe ben je met de School voor Emotieve Therapie in contact gekomen? 
 
o via een advertentie in ……………………………………………………….. 
o internet, via de website …………………………………………………….. 
o via een zoekmachine …………………………………………………………. 
o via een collega …………………………………………………………………… 
o via kennissen of vrienden ………………………………………………….. 
o anders, namelijk ………………………………………………………………… 
 
 
Stuur dit formulier naar: School voor Emotieve Therapie, t.a.v. Ronald Duchateau,  
Centrum Avanturijn, Voetiusstraat 3, 3512 JL Utrecht of scan het en mail het naar 
info@emotievetherapie.nl. 
 


