Studieovereenkomst Opleiding Natuurlijke Gezondheid
Met dit formulier schrijf je je in voor de beroepsopleiding tot Natuurgeneeskundig therapeut aan de
Opleiding Natuurlijke Gezondheid (ONG).
Deze beroepsopleiding is te voltooien door het volgen van een volledig jaarprogramma gedurende
vier jaar, of door de betreffende modules afzonderlijk van elkaar te volgen, gedurende een langere
periode. Door ondertekening verklaar je dat je je voldoende op de hoogte hebt gesteld van het
onderwijsmodel, het lesprogramma van de ONG en de kosten daarvan. Tevens heb je kennis
genomen van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van de ONG zoals deze op de
website staan vermeld. Na ontvangst van je aanmelding sturen we je een bevestiging van je
inschrijving en verdere informatie per e-mail toe.
1. Ondergetekende verklaart zich hierbij aan te melden voor het volgen van (kruis aan):
❏ het jaarprogramma, voor een bedrag van €2450,- per studiejaar.
❏ een (of meer) afzonderlijke module(s) in het aankomende studiejaar, namelijk (vul in):
………………….………………………………………..……………………………………………………………………………...
-

-

Voor bovengenoemde bedragen krijgt de student toegang tot de elektronische
leeromgeving en wordt er tijdens de lesdagen gezorgd voor koffie en thee.
Bij inschrijving voor het jaarprogramma krijgt de student toegang tot alle lessen van het
jaarprogramma en vindt er eenmalig aanmelding plaats bij het CPION voor het volgen van
het geaccrediteerde lesprogramma Medische basiskennis.
Bij inschrijving voor afzonderlijke modules dient het verschuldigde lesgeld voorafgaand aan
de eerste lesdag te worden voldaan. Bij het volgen van het geaccrediteerde lesprogramma
Medische basiskennis dient tevens ca. €65,- voor een eenmalige aanmelding bij het CPION
voor aanvang van de module te worden betaald.
Niet inbegrepen bij bovengenoemde bedragen zijn de kosten voor studieboeken en
eventueel overig studiemateriaal.

2. Persoonlijke gegevens (vul in).
Aanhef (Dhr. / Mevr. / Beste):
Voornaam:

Achternaam:

Straat + huisnummer:
Postcode + woonplaats:
Email:

Telefoonnummer(s):

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Motivatie:

3. Ondertekening
Datum: ………………………………………
Plaats: ………………………………………..

Handtekening student:………………………………………………………….

4. Formulier ingevuld opsturen
Per post: Opleiding Natuurlijke Gezondheid, Beijumerweg 24, 9737 AD Groningen
Per e-mail: als ingescande bijlage naar info@OpleidingNG.nl
Wanneer de student gebruik wenst te maken van een betalingsregeling dient dit
aangegeven te worden bij inschrijving (per post of per e-mail). Bij betaling in meerdere
termijnen zal er tevens €50,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

© Opleiding Natuurlijke Gezondheid

