INSCHRIJFFORMULIER
Opstellingen
Ik meld mij aan als: (Aankruisen wat van toepassing is. Meerdere combinaties zijn mogelijk.
Geef eventueel toelichting op de achterzijde)

О
О
О
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Vraagsteller
Representant
Geïnteresseerde
Individueel gesprek

Dhr./Mevr.:

Dhr. / Mevr.

Leeftijd:

Achternaam:
Voornaam:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Mobiele telefoon:
E-mailadres:
Organisatie: (indien van toepassing)
Functie: (indien van toepassing)
De kosten zijn:
Aan representanten en geïnteresseerden bij een familie-, relatie-, loopbaan-, of gezondheidopstelling
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de onkosten te kunnen dekken.
De vraagstellers voor familie-, relatie- en gezondheidopstelling worden gevraagd naar vermogen een
bijdrage te geven (indicatief € 75,00 per opstelling).
€ 65,00 per uur voor een individueel (voor/na)gesprek
€ 485,00 voor een vraagsteller bij een organisatieopstellingen (MKB)
(voor grootschalige organisaties gelden andere tarieven)
€ 85,00 voor een geïnteresseerde bij een organisatieopstelling
Met uitzondering voor organisatieopstellingen zijn de prijzen inclusief BTW.
Door ondertekening van dit inschrijfformulier geeft u aan dat u de aangehechte voorwaarden, zoals
opgenomen in de bijlagen: ‘Omgangsvorm’, heeft ontvangen, gelezen en begrepen en dat u met onze
voorwaarden akkoord gaat.
Datum:

Handtekening:

Dit inschrijfformulier per post versturen naar:

Curandera
Parel 33
3641 XM Mijdrecht

25 juli 2015

Bijlage: Omgangsvorm

1. In het belang van de vraagsteller bepaalt de begeleider de deelname aan de opstelling. Deelnemers
worden geacht dit te respecteren.
2. De deelname is vrijwillig en de verantwoordelijkheid ligt geheel bij de deelnemers, zoals de:
vraagsteller, representant en geïnteresseerde.
3. Voor alle deelnemers is het belangrijk dat zij zich tijdens de opstelling veilig voelen bij uitingen van hun
gevoelens en emoties. Alle deelnemers zullen zonder vooroordeel, ongeacht het onderwerp of de
gebeurtenis die naar voren komt, aan de opstelling deelnemen. Oordelen over goed of fout blijven
achterwege.
4. Wij vinden dat de privacy van alle deelnemers van zeer groot belang is. Iedereen wordt uitsluitend met
de voornaam aangesproken tenzij een persoon dit anders wil. Wij geven geen namen en adressen
door aan andere deelnemers. Wanneer daar behoefte aan is, kun je dit zelf doen.
5. Met het deelnemen aan een opstelling ga je de verplichting aan dat je wat je over en van anderen
hoort en ziet voor jezelf houdt. Zonder daarbij namen van anderen te noemen ben je natuurlijk vrij om
over je eigen ervaring te vertellen.
6. Om de opstellingen op een respectvolle wijze te laten verlopen gaan wij ervan uit dat de deelnemers
zich gepast gedragen. Juist voor de vraagsteller is het van belang dat de representanten en
geïnteresseerden zich dienstbaar opstellen zonder zichzelf te verliezen in emoties.
7. Voor de vraagsteller is een eventueel introductiegesprek van ca. 1 uur bij de prijs inbegrepen. In dit
gesprek wordt de vraag geformuleerd en kunnen, afhankelijk van de opstellingsvorm, de belangrijkste
delen van de familiestamboom of het organigram worden besproken. Verandering van de vraag tijdens
de opstelling blijft altijd mogelijk.
8. De vraagsteller is verantwoordelijk om aan de begeleider voldoende gegevens te verstrekken over
bijvoorbeeld medische, psychische, psychiatrische of verslavingsachtergronden. Een opstelling
beïnvloedt de mens en het is van belang dat de vraagsteller zich hiervan bewust is. De
informatieverstrekking is bedoeld om met de vraagsteller eventuele voorzorgsmaatregelen te treffen.
9. Een opstelling kan en mag in geen geval worden gezien als medische, psychische of psychiatrische
behandeling of consult en is dan ook in geen enkel opzicht een vervanging hiervoor.
10. Deelnemers kunnen niet worden toegelaten indien ze psychische stoornissen hebben of
gebruikmaken van psychofarmaca. Afhankelijk van de vraag kan met toestemming van de persoon
een naaste vervanger de vraagsteller zijn.
11. Je betaalt per opstelling. Als je aan een opstelling deelneemt ga je daarmee akkoord met onze
voorwaarden, hier genoemd ‘Omgangsvorm’.
12. Mocht de opstelling onverhoopt niet doorgaan dan zal een andere datum worden gezocht of eventueel
de betaling worden terugbetaald. Andere kosten, door de deelnemers gemaakt, zullen niet worden
vergoed.
13. Indien je op de afgesproken datum niet kunt komen is het mogelijk om aan een volgende opstelling
deel te nemen. Neem voor verplaatsing wel minimaal 3 dagen van te voren contact met ons op zodat
wij in staat zijn tijdig de aanpassing door te voeren.
14. Annulering door een deelnemer van inschrijving dient minimaal 2 weken voordat de geplande
opstelling plaatsvindt te worden doorgegeven.
15. Bij een te groot aantal aanmeldingen voor een specifieke dag kun je op een wachtlijst worden
geplaatst. In overleg wordt, waar mogelijk, een oplossing gezocht.
16. Onze medewerkers, begeleiders en deelnemers kunnen nimmer door deelnemers, hun verwanten of
diegene die hun belangen behartigen verantwoordelijk en of aansprakelijk worden gesteld voor welke
schade dan ook veroorzaakt vanuit de opstelling en of begeleiding.
17. Onze website en informatie is met grote zorg en respect voor onze klanten gemaakt. Wij kunnen
fouten maken en of informatie geven die voor verschillende interpretaties vatbaar is. Als wij, op welke
manier dan ook verstrekt, onjuiste informatie geven of genoodzaakt zijn een activiteit te annuleren, kun
je ons niet voor de gevolgen aansprakelijk stellen.
18. Als je op de mailinglijst geplaatst wilt worden zal dat uitsluitend plaatsvinden na je goedkeuring.
Verwijdering van de mailing lijst zal direct plaatsvinden na een verzoek daartoe of wanneer door
Curandera gewenst.
------------- einde -------------

25 juli 2015

