Versie 17 juli 2022

Inschrijfformulier
activiteiten
sept. 2022 t/m juli 2023
Persoonsgegevens
naam: ………………………………………………………………………………………………….geboortedatum:…….. ..…………………………………
adres:……………………………………………………………………………postcode ……………. plaats…………..……………………..….……………
telefoon vast:………….:….………………………telefoon mobiel: …………………………………..email:………………………………………………….
beroep/dagelijkse bezigheden: …………………………………………………………………………………………………..……………………………..
bruto gezinsinkomen per maand (enkel in te vullen bij trainingen) € ………………………….…..→ kosten totaal € .…………………………………..

Bij eventuele ongevallen waarschuwen
contactpersoon: ………………………………………………………………………….………….. telefoon:…………………………………….……………

Bijzonderheden
eventuele lichamelijke gebreken, ziektes, diëten of voedingswensen (graag ook aangeven als je vegetariër/veganist bent): ………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..…………..
medicijngebruik: nee/ja. Zo ja, waarvoor? ………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……………………...
andere te vermelden bijzonderheden: ………………………………………………………………………………………………….………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Voorwaarden
Ondergetekende schrijft zich in voor de op de achterzijde aangekruiste activiteit(en) en gaat akkoord met de voorwaarden:
1. Inschrijving en deelname:
a) Mogelijkheid tot deelname aan de activiteit vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren op datum en tijd.
b) Inschrijving vindt plaats door middel van een volledig ingevuld en ondertekenend inschrijfformulier.
c) Op jouw inschrijving zijn de privacy voorwaarden van toepassing die worden gesteld door de wet AVG.
2. Betaling:
a) Gerekend van de datum van ontvangst van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier geldt een wettelijk vastgestelde bedenktijd
van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kan door de deelnemer kosteloos worden geannuleerd. Na deze termijn is de inschrijving definitief
en ontvang je een bevestiging van inschrijving. Na deze bevestiging verplicht je je tot betaling van de in de ontvangen informatie vermelde
bedragen voor training, coaching, verblijf, kok en voeding.
b) Bij annulering van deelname tot drie weken vóór aanvang van de activiteit wordt 35% van de te betalen totaalbedragen voor training,
coaching, verblijf, kok en voeding in rekening gebracht. Bij annulering van deelname binnen drie weken vóór aanvang van de activiteit en
bij stoppen tijdens deelname aan de activiteit, wordt 100% van de totaalbedragen in rekening gebracht.
c) Wanneer de betaling in termijnen kan plaatsvinden (zie de ontvangen informatie), blijft de ondergetekende verantwoordelijk voor betaling
van de genoemde totaalbedragen voor training, coaching, verblijf, kok en voeding.
d) Bij wanbetaling wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervoor worden op de ondergetekende verhaald.
3. Verzekering:
a) Ondergetekende heeft een verzekering voor WA en Ongevallen.
b) Om kosten voor annulering af te dekken is het soms mogelijk een aparte Annuleringsverzekering af te sluiten of mogelijk aanspraak te
doen op uw (doorlopende) Reisverzekering. Informeer daarvoor bij je verzekeraar.
c) Bij activiteiten in het buitenland is ondergetekende zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een Reisverzekering, tenzij dit door de
organisator collectief wordt gedaan. Ondergetekende is dan in het bezit van een geldig paspoort.
d) Ondergetekende is zelf verantwoordelijk voor de eigen bezittingen. De organisator wordt niet aansprakelijk gesteld voor schade aan of
vermissing van goederen van ondergetekende en/of voor eventueel opgelopen letsel. De organisator wordt niet aansprakelijk gesteld voor
letsel dat is toegebracht aan anderen of voor schade die is aangebracht aan andermans goederen.
4. Ondertekening (achterzijde bovenaan):
a) Ondergetekende heeft de voorwaarden gelezen en dit inschrijfformulier naar waarheid en bij vol bewustzijn ingevuld en ondertekend.
b) Ondergetekende heeft voor zichzelf/haarzelf een kopie gemaakt van alle pagina’s van dit inschrijfformulier.
5. Pasfoto: Stuur bij inschrijving voor trainingen graag ook een (kopie van een) pasfoto mee, voorzien van je naam.

Peter Houtman Therapie Training Coaching Natuurbeleving
Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie (SBLP)
Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
Als docent ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
AGB Praktijkcode 90004204, BTW-id-nummer NL001505581B65, KvK 17240482
IBAN: NL08INGB0001047476 t.n.v. PJ Houtman Esch, BIC: INGBNL2A
‘De Roudonck’, De Ruiting 3 5296 KE Esch, Tel 0411-602305, E: p.houtman@planet.nl, www.peterhoutman.nl / www.deroudonck.nl
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Kruis op dit inschrijfformulier de activiteit aan waarvoor je je inschrijft. Stuur dit inschrijfformulier op naar
het in de adresbalk genoemde adres, voorzien van datum, plaats en handtekening. Of scan het en mail het
naar p.houtman@planet.nl. Maak voor jezelf altijd een kopie van het getekende inschrijfformulier! Mailen,
SMS-sen of Appen van foto’s van je ingevulde inschrijfformulier volstaat niet!!!
Stuur bij inschrijving voor trainingen ook graag (een kopie van) een pasfoto mee, voorzien van je naam.
Met de ondertekening verklaar ik op de hoogte te zijn van het door Peter Houtman Therapie Training
Coaching Natuurbeleving gehanteerde Privacy-beleid (Te downloaden van de website).
Datum: ………………………… Plaats: …………………………… Handtekening: ………………………………….
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Training ‘De reis van de man’ najaar 2022
Introductiemiddag: zondag 2 oktober van 13.00 tot 17.30 uur
Training ‘De reis van de man’ najaar 2022
Blok 1: donderdag 13 oktober van 19.30 uur t/m zondag 16 oktober 18.00/19.00 uur én
Blok 2: donderdag 24 november van 10.00 uur t/m zondag 27 november 20.00/21.00 uur
(Incl. Informatieavond Jaartraining “Mannen in ’t wild 2023 - 2024” zaterdag 26 nov. van 19.45-22.15u)
(Incl. Mannenzweethut: zondag 27 november van 09.00 – 18.30 uur). (Incl. Terugkomdag: zo 4 juni 2023)
Download de folder training ‘De reis van de man najaar 2022 en voorjaar 2023’ van de website!
Informatieavond Jaartraining “Mannen in ’t wild 2023 - 2024”
Zaterdagavond 26 november 2022 van 19.45 – 22.15 uur
Training ‘De reis van de man’ voorjaar 2023
Introductiemiddag: zondag 12 maart van 13.00 tot 17.30 uur
Training ‘De reis van de man’ voorjaar 2023
Blok 1: donderdag 30 maart van 19.30 uur t/m zondag 2 april 18.00/19.00 uur én
Blok 2: donderdag 1 juni van 10.00 uur t/m zondag 4 juni 20.00/21.00 uur
(Incl. Informatieavond Jaartraining “Mannen in ’t wild 2023 - 2024” zaterdag 3 juni van 19.45-22.15u)
(Incl. Mannenzweethut: Zondag 4 juni van 09.00 – 18.30 uur)
Download de folder training ‘De reis van de man najaar 2022 en voorjaar 2023’ van de website!
Informatieavond Jaartraining “Mannen in ’t wild 2023 - 2024”
Zaterdagavond 3 juni 2023 van 19.45 – 22.15 uur
Jaartraining “Mannen in ’t wild 2022 - 2023”; 5 weekenden van september 2022 t/m september 2023
Start vrijdag 16 september 2022. Voor alle data en tijden, zie folder en website. Deelname is alleen mogelijk
ná ‘De reis van de man’ of na een vergelijkbare andere mannentraining zoals ‘De reis van de man’. Download
de folder Jaartraining “Mannen in ’t wild 2022 - 2023” van de website!
Zweethutten speciaal voor mannen
Zondag 27 november 2022 van 09.00 – 18.30 uur
Zondag 4 juni 2023 van 09.00 – 18.30 uur
Vuurloop speciaal voor mannen
Zaterdag 21 januari 2023 van 19.00 – 23.30 uur
Vierdaagse ‘Vaders en Zonen op Avontuur in de Ardennen’: Hemelvaart 2023 (zonen van 10 t/m 17 jaar)
Voorbereidingsavond: woensdag 10 mei 2023 van 19.30 – 22.30 uur op ‘De Roudonck’ in Esch
Vierdaagse van donderdag 18 mei 13.00 uur t/m zondag 21 mei 2023 16.00 uur Sprimont in België
Download de folder ‘Vierdaagse Vaders en Zonen op Avontuur in de Ardennen 2023’ van de website en voor
inschrijving het aparte inschrijfformulier ‘Vierdaagse Vaders en Zonen 2023’ van de website!
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Basis Verdiepingsgroep Zielsgelukkig 2022 – 2023 voor mannen en vrouwen. Start vrijdag 7 oktober 2022.
Voor de beschrijving van de Basis Verdiepingsgroep Zielsgelukkig en alle data: download de folder van de
website!
Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig 2022 – 2023 voor mannen en vrouwen die reeds aan een Basis
of Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig hebben deelgenomen of hun pad van groei in de Doorgaande
Verdiepingsgroep Zielsgelukkig verder willen verfijnen. Start vrijdag 23 september 2022. Voor de beschrijving
van de Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig en alle data: download de folder van de website!
Download ook de folder ‘De 3e, 4e en 5e Kosmische Dimensies’.
Zweethutten voor mannen, vrouwen en jongeren
Zondag 25 september 2022 van 09.00 – 18.30 uur: Herfstwendezweethut
Zondag 18 december 2022 van 9.00 – 20.00 uur:
Winterwende- / Kerstzweethut
Zondag 19 maart 2023 van 09.00 – 18.30 uur:
Lentewendezweethut
Zondag 18 juni 2023 van 09.00 – 18.30 uur:
Zomerwendezweethut
Download de folder ‘Zweethutceremonies september 2022 tot juli 2023’ van de website en de Aanvullende
informatie voorafgaand aan de zweethutceremonie.
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Overige mogelijkheden bij ‘De Roudonck’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Individuele- en Relatietherapie
Training en Coaching op werksituaties, zowel individueel als ook in teamverband
Mannentraining ‘De reis van de man’
Jaartraining “Mannen in ’t wild”
Vierdaagse Vaders en Zonen op Avontuur in de Ardennen
Supervisie voor mannen die mannengroepen / mannencirkels / mannentrainingen (willen) begeleiden
Supervisie voor therapeuten en coaches die o.a. werken met lichaamsgerichte psychotherapie
Meerjarige Opleiding tot mannentrainer
Verdiepingsgroepen Zielsgelukkig voor mannen en vrouwen
Zweethutten voor mannen, voor mannen en vrouwen
Zweethutten en vuurlopen voor groepen op aanvraag
Verbindings-, Trouw-, Scheidings-, Inwijdings- en Initiatierituelen
Communicatietrainingen en Trainingen Motivational Interviewing (MI) door Hetty de Laat
Lezingen
Huur van trainings- en vergaderruimtes, natuurhuisje, gastenkamers, yurt/ger en groepstenten voor verblijf
op onze krachtige energierijke plek ‘De Roudonck’ in Esch. Zie daarvoor de website van ‘De Roudonck’.
Natuurwerkdagen op ‘de Roudonck’ in Esch
Op de natuurwerkdagen van ‘De Roudonck’ nodigen wij jou uit om mee te helpen aan maaien en hooien,
appelbomen snoeien en appelpluk, knotwilgen knotten, takken opbossen en dik hout verslepen en overvaren of
andere klussen die noodzakelijk zijn. Zo draag jij bij aan het instandhouden en versterken van de natuurwaarden
van onze natuurlijke en energetisch krachtige plek ‘De Roudonck’.
Download de folder ‘Natuurwerkdagen van september 2022 tot juli 2023’ van de website van ‘De
Roudonck’! Of geef je op om op de lijst te komen van de specifieke informatie per natuurwerkdag

Corona-bepalingen en de op dit inschrijfformulier staande trainingen en andere activiteiten
Op het moment van het samenstellen van de bij de trainingen en activiteiten behorende folders en
inschrijfformulieren is het nog niet duidelijk wat de mogelijke consequenties van bepalingen rond het
Coronavirus zijn voor het doorgaan van de genoemde trainingen en activiteiten van Peter Houtman
Therapie Training Coaching Natuurbeleving, van Hetty de Laat Groei in Communicatie en van ‘De
Roudonck’. Dan wel is het nog niet duidelijk of de vorm waarin wij de trainingen en activiteiten aanbieden,
ook daadwerkelijk kunnen laten plaatsvinden.
Natuurlijk hopen wij dat we alles kunnen aanbieden in de doeltreffende vormen zoals wij deze hebben
opgezet en in de folders of andere communicatievormen vermelden. Maar niets is zeker.
Het enige dat wij nu kunnen doen is de trainingen en activiteiten plannen, de website actueel houden,
jou van de juiste informatie voorzien en je uitnodigen om je in te schrijven. Ook zullen we bekijken
of we de trainingen en activiteiten zoveel mogelijk kunnen aanpassen aan dat wat de Corona-bepalingen
(indien deze er zijn) van ons vragen.
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