Lita Dash
AGB code Lita Dash: 90-047041,
AGB code Shankara Europe BV 90-53667
ANVAG Registratie nr. A.12.001
RBCZ/TCZ Registratie nr. 302083R
B.Sc, B.A.M.S (Ayurvedacharya)
Regn. No. 4823/2003/Ayurvedic (Karnataka)
Ayurvedische consultatie en polsdiagnose

MARMA TRAINING – inschrijfformulier
Naam:

Man/Vrouw

Straat:
Postcode/plaats/land:
Beroep:
Tel. – thuis:

Geboortedatum:
Mobiel/werk:

Leeftijd:

E-mail:
Lokatie training:

Datum: 2 t/m 6 okt. 2017

_____________________________________________________________________________________
● Op welke wijze hoorde u van deze cursus?

● Beschrijf kort uw geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand.

● Bent u nu onder behandeling van een dokter of psychiater, of onlangs opgenomen geweest?
Gebruikt u medicijnen?

● Welke andere cursussen in zelfontwikkeling heeft u reeds gevolgd en past u nu toe?
Jaar
Cursus
Techniek
Ervaring/Resultaten

● Welke yoga- of meditatielessen of andere cursussen in zelfontwikkeling geeft u of heeft u gegeven?

● Heeft u al eerder ayurvedische trainingen en/of opleidingen gevolgd, en zo ja: welke?

● Zijn er dingen die u niet genoemd heeft die mogelijk belangrijk kunnen zijn voor uw training of verblijf?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------● Ik heb op ……….…… (datum) het bedrag van € 850,- overgemaakt naar rek. NL31 INGB 0004 7798 16
t.n.v. Shankara Europe BV. (o.v.v. uw naam en Marma 2-6 okt..2017). ● Ik heb betaald vanaf mijn IBAN
rekening:…………….……………………….………op naam van: ……………..……………………………………
Betalen a.u.b. uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de training. Indien gewenst ontvangt u een factuur. U bent pas definitief
aangemeld als uw betaling op onze rekening is bijgeschreven. Door ondertekening geeft u aan de voorwaarden voor deelname /
aanvullende informatie en de annuleringsvoorwaarden op blz. 2. (nr. 2016-12) gelezen te hebben en ermee akkoord te gaan.
● Handtekening:

Datum / plaats:

Scan en email naar: info@srisriayurveda.nl (or stuur naar Postbus 3115, NL- 6039 ZG Stramproy)
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Marma Training
Voorwaarden voor deelname / aanvullende informatie:
1) Het is noodzakelijk alle bijeenkomsten bij te wonen. Deze worden in het engels gegeven.
2) Wat vertrouwelijk is of wat u met andere cursisten deelt, blijft binnenskamers.
3) Wat u leert tijdens de training is geheel afhankelijk van uw eigen inzet en deelname.
4) Geleerde technieken en processen mogen niet aan anderen onderwezen worden zonder toestemming
van Shankara Europe BV.
5) Aansluitend dient u 25 “oefen” marma’s te verrichten, een registratie bij te houden en aansluitend examen
te doen bij dokter Lita Dash. Na goedkeuring van dokter Lita Dash ontvangt u diploma en curriculum.

Annuleringsvoorwaarden:
1) Tot één maand voor aanvang van de training kunt u zonder kosten annuleren.
2) Bij annulering tussen één maand en 14 dagen voor de aanvangsdatum zijn de kosten 50% van het
oorspronkelijke bedrag.
3) Wanneer u binnen 14 dagen voor het begin van de training annuleert, bent u het volledige
deelnemersbedrag verschuldigd.
4) Wanneer u op de eerste trainingsdag niet verschijnt, merken wij dat aan als annulering.
5) Bij verhindering tijdens de training blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.
6) Bij onvoldoende aanmeldingen of onvoorziene omstandigheden houdt Sri Sri Ayurveda zich het recht voor
een training te annuleren. Wij zullen u in dit geval minimaal 7 dagen van tevoren informeren. Uiteraard
retourneren wij het betaalde bedrag voor de marma training, of u kunt dit doorschuiven naar een marma
training op een volgende datum. Sri Sri Ayurveda is niet verplicht eventuele aanvullende kosten die u
gemaakt heeft te vergoeden.

Scan en email naar: info@srisriayurveda.nl (or stuur naar Postbus 3115, NL- 6039 ZG Stramproy)
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