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                                Overeenkomst  
                           Opleiding Powerloads 

Datum:…………………..


Volledige voornamen:


Achternaam cursist(e):     ………………………………………………. 
Roepnaam:                       ………………………………………………. 
Adres:                               ……………………………………………….                          

Eventueel E-Mail:             ……………………………………………….    
Postcode / plaats:            ………………………………………………. 
Telefoon nummer:            ………………………………………………. 
Geboortedatum:              ………………………………………………. 
Geboorteplaats:               ……………………………………………….

Naam huisarts:                ………………………………………………. 
Telefoon huisarts:            ……………………………………………….

 

Powerload: ………………………….. 
Datum: ……………………


                                                                            

N.M.A. (New Move Academy) 
Hogedijk 96, 86464 NZ 

Sint Johannesga

www.newmoveacademy.nl

info@newmoveacademy.nl

Tel.: 0513 - 551704


http://www.newmoveacademy.nl
mailto:info@newmoveacademy.nl
http://www.newmoveacademy.nl
mailto:info@newmoveacademy.nl


Bovengenoemde gaat de opleiding aan voor de periode van 1 dag. De lestijd is van 10.00 u. tot 
17.00 u. De lessen worden gegeven op zaterdagen. 


De lesdag zal zijn op ………………………  waarna het contract ontbonden is.


Locatie: NMA Hogedijk 96 8464 NZ Sint Johannesga     


Betaling 

Betaling in 1 keer dan is het totale bedrag € 95,00 


 

1 week voor de lesdag dient het volledige lesgeld betaald te zijn.


Betaling per factuur.

Betalen kan alleen per bank op bank rek.: NL78ABNA0489556701 t.n.v. B Woudstra


Facturen voor Powerloads á € 95,-/ pers. dienen 7 dagen voor aanvang van de Powerload betaald te 
zijn. Tot 4 week vooraf kan er kosteloos annulering plaatsvinden, daarna is de aanmelding definitief.
Bij verhindering vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.
 
Bij te late betaling wordt de overeenkomst ontbonden en zal betrokkene niet kunnen deelnemen 
aan de pcowerload.

. 
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Wel kan vanwege gezondheidsredenen de opleiding, in goed overleg, worden opgeschort. 
Hierbij dient een medische verklaring te worden overlegd. De termijn waarvoor opschorting kan 
worden verzocht, dient zodanig te zijn, dat de cursist(e) binnen 180 dagen de opleiding weer 
wel kan doen. Mocht aantoonbaar om medische redenen de opleiding in de toekomst nooit 
vervolgd kunnen worden, zal  het N.M.A. het lesgeld terugstorten binnen 8 dagen na 
aandragen van het bewijs.


Het N.M.A. verplicht zich om de leerling naast de aangeboden theorie en praktische 
oefeningen, gedurende 4 week antwoorden en advies te geven t.b.v. de praktische uitvoering. 
Deze ondersteuning kan zowel via de E-mail service dan wel telefonisch geschieden. Het 
N.M.A.verplicht zich tevens het lesmateriaal gratis te verstrekken, dit wordt jouw eigendom. De 
leerling hoeft voor de opleiding zelf niets aan te schaffen. 

Het is verplicht tijdens de lessen de Nederlandse taal te gebruiken. 


Het N.M.A. verplicht zich alle aan haar verstrekte gegevens geheim te houden en nimmer te 
verstrekken aan derden.          


                                                                                                                                                               

De opleiding omvat o.a. de volgende thema’s


1. Spirit  (bezieling), missie en believes

2. Waarden, normen en drijfveren en mijn verhaal 

3. Wie ben ik, wat wil ik?

4. Waar sta je en waar wil je naar toe

5. Mijn brein en master of the inner voice

6. (Energetische) communicatie en jouw droom, mijn droom

7. The speed of trust en samenwerken

8. Passie en influencing 

9. Make things happen

10.Volg je hart

11.Omgaan met onzekerheid en verandering


: 
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Er staat per dag 1 thema centraal (zie bovenstaande 11 thema’s). 

Alleen overmacht-situaties kan de opleiding door het N.M.A. worden geannuleerd


Door ondertekeningen dit contract verklaard ondertekende akkoord te zijn met de  
Algemene voorwaarden en de onderwijsregels.

De inschrijving is pas van kracht indien het aanmeldingsformulier is ondertekend met 
datum en per mail door de het N.M.A. is bevestigd.

Terugbetalingen van cursus/lesgelden is alleen mogelijk bij schriftelijke annulering binnen 
tot 4 week voor aanvang. Terugbetaling zal plaatsvinden binnen 8 dagen.

Van toepassing zijn de algemene voorwaarden en de onderwijsregeling 
(onderwijsvoorwaarden)onze algemene en de wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor 
particuliere boekingen. Waarbinnen kosteloos de opleiding opgezegd kan worden. Dit 
moet wel schriftelijk.
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In de Powerloads wordt gewerkt met een duidelijke structuur. De Leerling weet middels het 
Balance and Power Model welke fases wordt behandelt in het kader van het te behandelen 
thema t.b.v. persoonlijke ontwikkeling. De lesstof biedt de met theorie en praktijk duidelijkheid hoe 
de verschillende onderdelen toe te passen.

Het copyright voor de Balance and Power Gids berust bij de N.M.A.   
Het copyright Theorie opleiding berust bij het N.M.A.
Het copyright van de sheets berust bij het N.M.A.

Aldus getekend te  .................................                    datum:  …….......................................………  

Naam en handtekening cursist(e) 

..............................................

                         

New Move Academy

Bareld Woudstra 

 


