
 

Inschrijfformulier	  training	  Rouwzorg	  najaar	  2019	  	  
Ondergetekende	  schrijft	  zich	  definitief	  in	  voor	  de	  training	  Rouwzorg	  in	  najaar	  van	  2019	  
	  
Data	  2019	  en	  2020:	  (1ste	  twee	  trainingsdagen	  vrijdag	  en	  zaterdag,	  daarna	  maandag)	  
	   	  
Blok	  1	  –	  	  ‘Kwetsbaarheid	  en	  veerkracht’	  

ü Vrijdag	  4	  oktober	  2019	  
Docent:	  	  Klaas-‐Jan	  Rodenburg	  	  
Blok	  2	  –	  	  ‘Veelkleurig	  verlies’	  (soorten	  en	  uitingen	  van	  verlies)	  

ü Zaterdag	  5	  oktober	  2019	  
Docent:	  Klaas-‐Jan	  Rodenburg	  	  
Blok	  3	  –	  	  ‘Rouw	  als	  kostprijs	  van	  hechting’	  (hechtingsprocessen)	  

ü Maandag	  4	  november	  2019	  	  
Docent:	  Klaas-‐Jan	  Rodenburg	  
Blok	  4	  –	  ‘Tussen	  schreeuw	  en	  masker’	  (copingstijlen)	  

ü Maandag	  25	  november	  2019	  	  	  
Docent:	  Klaas-‐Jan	  Rodenburg	  
Blok	  5	  –	  1	  dag	  ‘Rouw	  en	  Trauma’	  

ü Maandag	  16	  december	  2019	  	  
Docent:	  Klaas-‐Jan	  Rodenburg	  
Blok	  6	  –	  1	  Dag	  ‘Taal	  van	  de	  ziel’	  (betekenisgeving)	  

ü Maandag	  20	  januari	  2020	  	  
Docent:	  Klaas-‐Jan	  Rodenburg	  
Dag	  7	  –	  1	  Dag	   ‘Oogsten	  en	  Vieren’	  (eind	  presentaties)	  

ü Maandag	  10	  februari	  2020	  	  
Docent:	  Klaas-‐Jan	  Rodenburg	  
	  
	  

Naam:	  	   m/v	  

Adres:	  	   	  

Postcode	  en	  woonplaats:	  	   	  

Geboortedatum:	  	   	  

E-‐mail:	  	   	  

Telefoon	  privé:	  	   	  

Telefoon	  werk:	   	  

Beroep	  /	  werkzaam	  als:	  	   	  

Bij	  instelling/organisatie:	  	   	  

Eigen	  website	  (indien	  van	  toepassing):	  	   	  

	  
Dit	  formulier	  kunt	  u	  volledig	  ingevuld,	  gedateerd	  en	  ondertekend	  (via	  de	  mail)	  opsturen	  naar:	  
LSV,	  Landelijk	  Steunpunt	  Verlies	  	  
Barchman	  Wuytierslaan	  89	  
3819	  AB	  	  AMERSFOORT	  

Het	  verdient	  aanbeveling	  een	  kopie	  van	  het	  inschrijfformulier	  te	  behouden.	  

Wilt	  u	  het	  inschrijfformulier	  uiterlijk	  donderdag	  26	  september	  aanstaande	  opsturen?	  
	  
	  



 

	  
De	  opleiding	  gaat	  door	  vanaf	  7	  deelnemers.	  Maximum	  aantal	  deelnemers:	  16	  
	  
Kosten	  

• De	  kosten	  voor	  de	  opleiding	  bedragen	  €	  1.550,=	  euro	  per	  jaar.	  	  
• B.T.W.	  wordt	  niet	  in	  rekening	  gebracht.	  
• Deze	  kosten	  zijn	  exclusief	  aanschaf	  verplichte	  literatuur	  (+/-‐	  40	  euro)	  	  

	  
Bij	  de	  kosten	  zijn	  inbegrepen:	  

• koffie	  /	  thee	  	  
• lunch	  
• Studiemateriaal	  (programma	  lesblokken,	  opdrachten,	  artikelen)	  dat	  digitaal	  beschikbaar	  wordt	  gesteld.	  
• en	  na	  volledige	  deelname	  een	  certificaat	  van	  het	  LSV.	  

	  
Annulering	  

• Annuleren	  kan	  uitsluitend	  schriftelijk.	  Als	  annuleringsdatum	  geldt	  de	  datum	  van	  het	  poststempel	  op	  de	  
enveloppe	  of	  de	  datum	  van	  versturen	  van	  de	  mail.	  Bij	  annulering	  gelden	  de	  volgende	  regels:	  

1. Bij	  annulering	  binnen	  een	  maand	  voor	  aanvang	  van	  de	  opleiding	  wordt	  50%	  van	  het	  totale	  bedrag	  van	  de	  
opleiding	  in	  rekening	  gebracht.	  

2. Bij	  annulering	  binnen	  twee	  weken	  voor	  aanvang	  van	  de	  opleiding	  wordt	  100%	  van	  het	  totale	  bedrag	  van	  
de	  opleiding	  in	  rekening	  gebracht.	  

	  
	  
Door	  ondertekening	  verklaar	  ik	  bekend	  te	  zijn	  met	  de	  inhoud	  van	  de	  opleidingsbrochure	  en	  akkoord	  te	  gaan	  met	  
de	  bijgevoegde	  leveringsvoorwaarden.	  

 
	  
De	  factuur	  voor	  de	  opleidingskosten	  kan	  worden	  verstuurd	  naar:	  
	  
Naam	  (organisatie):	  	   	  
(Afdeling):	  	   	  
Adres:	  	   	  
Postcode	  en	  woonplaats:	  	  	   	  
	  
Plaats:	  
Datum:	  	  
	  

Handtekening	  deelnemer:	  	   Handtekening	  rekeninghouder:	  

 

 

 


