
DE WEG VAN DE ZIEL 

Praktische info en algemene voorwaarden (lesjaar 2023-2024) 
Lesdata 

De lessen gaan door op zondagen van 9.30 tot 13 uur (basisjaar) en van 14 tot 17.30 uur (vervolgjaar). Gelieve 

ten laatste aanwezig te zijn om 9.25 uur (basisjaar) en 13.55 (vervolgjaar) zodat we tijdig kunnen aanvangen 

met de les. 

 

2023  2024  

Les 1 17 september Les 7 7 januari 

Les 2 1 oktober Les 8 21 januari 

Les 3 15 oktober Les 9 4 februari 

Les 4 12 november Les 10 3 maart 

Les 5 26 november Les 11 17 maart 

Les 6 10 december Les 12 31 maart 

  Les 13 28 april 

  Les 14 12 mei 

  Les 15 26 mei 

 

Er zal steeds gewerkt worden volgens de geldende coronamaatregelen. Indien het niet mogelijk is om 

vanwege deze maatregelen live bijeen te komen, zullen de lessen online of buiten doorgaan. In dat geval 

kunnen er extra oefenmomenten ingepland worden. 

Locatie 

Lesruimte groepspraktijk Equilibre 

Donkerstraat 2, 3040 Neerijse 

De lesruimte mag niet met schoenen betreden worden. Je brengt best pantoffels of huissokken mee. 

Evaluatie en certificering 

 Aan het einde van het lesjaar ontvang je een certificaat, indien je minimum 13 van de 15 lessen

bijgewoond hebt. 

 Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden en worden niet terugbetaald.

 In deze opleiding staat je eigen ontwikkelingsproces centraal, er wordt hierbij een bepaald 

engagement verwacht. De leerinhoud wordt niet geëxamineerd, het is echter wel belangrijk dat je zo 

vaak mogelijk aanwezig bent zodat de aangereikte theorie ook in praktijk/ervaring gebracht wordt 

tijdens het oefengedeelte van de lessen. Ook voor (het evenwicht binnen) de groepsdynamiek en het 

feit dat de lessen voortbouwen op elkaar is voldoende aanwezigheid een voorwaarde om het 

certificaat te ontvangen.



 Van de lessen die je mist, ontvang je het lesmateriaal. Vanaf de vierde gemiste les, wordt het 

lesmateriaal niet meer meegegeven.

 Halverwege elk lesjaar plannen we een individueel gesprek waarin we samen jouw proces bekijken en  

evalueren.

 Deelnemen aan het vervolgjaar/derde jaar kan enkel met een certificaat van het basisjaar/vervolgjaar. 

 

Lesgeld 

Inclusief ringmap met lesmateriaal, thee, water en koekjes. 

 Met vroegboekkorting  

Aanmelden vóór 1 juni 2023+ betaling volledig lesgeld binnen 7 dagen na  aanmelding): 1370 euro 

 Zonder vroegboekkorting   

Aanmelden vanaf 1 juni 202 + betaling volledig lesgeld binnen 7 dagen na  aanmelding: 1420 euro 

 Betaling in schijven

 is mogelijk, hiervoor wordt een administratieve kost van 20 euro (bovenop het lesgeld) 

aangerekend.

o Inschrijven vóór 1 juni 2023 + betaling voorschot (350 euro) binnen 7 dagen na aanmelding: 

1390  euro. 

Maandelijkse betaling vanaf 1 september 2023 van overige 3 schijven (2 x 350 euro, 1 

x 340 euro, ten      laatste te storten op respectievelijk 1/9, 1/10 en 1/11 2023). 

o Inschrijven vanaf 1 juni 2023 + betaling voorschot (360 euro) binnen 7 dagen na aanmelding: 

1440 euro. 

Maandelijkse betaling vanaf 1 september 2023 van overige 3 schijven (3 x 360 euro ten 

laatste te storten op respectievelijk 1/9, 1/10 en 1/11 2023). 

Inschrijvings- en annulatievoorwaarden 

Inschrijven 

 Aanmelden kan uitsluitend telefonisch/mondeling bij Liesbeth (zie contactinfo), inschrijven 

(aanmelden + betalen lesgeld/voorschot) kan uiterst op 3 augustus 2023.

Na telefonische/mondelinge aanmelding ontvang je een e-mail ‘bevestiging aanmelding’ met 

· het inschrijfformulier 

· de algemene voorwaarden en privacyverklaring 

· indien je kiest voor betaling in schijven: de afbetalingsovereenkomst 

Deze drie documenten bezorg je binnen de 7 dagen ingevuld en ondertekend terug. 

 Je schrijft het lesgeld (of voorschot indien je kiest voor betaling in schijven) over of betaalt contant

binnen de 7 dagen na aanmelding. Pas dan is je inschrijving definitief. 

Hiermee verbind je je tot het volgen van de gehele lesjaar. De lessen kunnen niet apart gevolgd 

worden. 



 Als de betaling niet voldaan is binnen de 7 dagen na aanmelding vervalt je inschrijving.

 Het aantal deelnemers is beperkt tot maximum 8.

 Betalen kan contant of per overschrijving op 

Argenta: reknr: BE89 9731 0479 4285

Met vermelding: ‘De weg van de Ziel’ (basisjaar of vervolgjaar + lesjaar). 

 Na aanmelding en betaling ontvang je een e-mail ‘bevestiging inschrijving’.

 Een week voor aanvang van het lesjaar stuur ik je nog een e-mail met alle praktische info.

Annuleringsvoorwaarden 

 Als je annuleert vóór 3 augustus 2023 wordt 50% van het volledige cursusgeld teruggestort. 

 Bij annulatie na 3 augustus 2023, ben je het volledige lesgeld verschuldigd. In beide gevallen mag je 

ook   iemand anders in je plaats laten deelnemen.

 Indien je gekozen hebt voor afbetaling in schijven, betaal je bij annulatie vóór 3 augustus 2023 in 

totaal 50´% van het lesgeld: dit wil zeggen het voorschot + de eerste schijf op uiterlijk 1 september 

2023. 

Annuleer je na 1 augustus 2023, betaal je het volledige lesgeld zoals afgesproken in het 

afbetalingscontract. In beide gevallen mag je ook iemand anders in je plaats laten deelnemen.

 Indien het lesjaar niet kan doorgaan (bv. bij te weinig aanmeldingen), wordt het volledige 

lesgeld/voorschot terugbetaald.

Contact 

Voor meer info of aanmelden Liesbeth Delmarcel 

tel 0498 59 78 45  

praktijkenergetisch@gmail.com 


