
 

 

 

 

 

Naam: .……………………………………………………Voornaam:………………………………………………………………… 
 

Straat:................................................................................... Nr:……………………….Bus:…………………… 
 

Postcode:..................................... Plaats:…………………………………………………………………………………….. 
 

Geboortedatum:………………..………Geboorteplaats: …………………………………………………………………….. 
 

Telefoonnummer:…………………………………………………GSM: …..………………………………………….…………… 
 

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Beroep:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Gevolgde studies:……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

Schrijft in aan de op keerzijde vermelde voorwaarden 
 

Datum van inschrijving:................................................................................................................... 
 

Gelezen en goedgekeurd (eigenhandig schrijven a.u.b.): 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Voor akkoord (handtekening): 
 

            

 Pasfoto (verplicht): 

                                                                                            

Gelieve aan te duiden welke lesdag je kiest:       

�   Donderdag   �   Zaterdag 
 

Uw inschrijving is pas definitief als in ons bezit is: 

• Dit inschrijvingsformulier mét pasfoto 

• De vooruitbetaling van minimum € 400 op het lesgeld 
 

Gelieve hier aan te duiden hoe je de betaling doet: 

� Contant 

� Door storting op het rekeningnummer van De Levensschool. 

      (rekeningnummer IBAN BE56 9796 2609 4888 , BIC ARSPBE22) 

� Ik ben werknemer en vraag via www.vdab.be opleidingscheques aan 

� Ik doe een aanvraag voor subsidie via kmo-portefeuille (ik ben zelfstandige) en vul op  
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Inschrijvingsformulier opleiding  gezondheidsconsulent 
 



 

A) Kosten 

Lesgeld 

Totaal: € 1600 per schooljaar. Hierbij is de verzekering inbegrepen. Hiervan dient bij inschrijving 

minimaal € 400 voldaan te worden. De rest dient vóór 1 september contant of per overschrijving 

betaald te worden op rekeningnummer IBAN BE56 9796 2609 4888 , BIC ARSPBE22 van De 

Levensschool, met vermelding van uw naam en “opleiding gezondheidsconsulent”. Dit geldt ook 

wanneer het lesgeld (gedeeltelijk) met opleidingscheques of via kmo-portefeuille betaald wordt. 

De aanvraag hiervoor dient altijd tijdig te gebeuren. 
 

Let op: ondertekening van dit formulier betekent automatisch een betalingsverplichting van  

€ 1600. 
 

Studieboeken: deze zijn niet inbegrepen. Hiervoor dient men gemiddeld € 200 per schooljaar te 

voorzien. 
 

 

B) Annulering  
Bij annulering van de opleiding (tijdens het schooljaar)  wordt het lesgeld niet terugbetaald. Mits 

schriftelijke verwittiging vóór 1 januari ontvangt de student op aanvraag een ‘waardebon korte 

cursussen’ voor de helft van het resterende lesgeld met een geldigheidsduur van twee jaar vanaf 

de uitgiftedatum.  
 

Indien men heeft ingeschreven voor het eerste jaar van de opleiding en men besluit toch niet te 

starten in september zal bij annulering vóór 15 augustus € 100 kosten aangerekend worden. Bij 

annulering na 15 augustus en vóór 1 september ontvangt men de helft van het betaalde voorschot 

terug en bij annulering na 1 september wordt er géén terugbetaling van voorschot meer gedaan. 

Na 1 september is men gehouden aan een betalingsverplichting van € 1600. 
 

Wanneer een jaar van de opleiding niet kan starten omwille van te weinig inschrijvingen zal de 

school de reeds betaalde lesgelden binnen één maand terug storten. 
 

C) Stopzetting 

Indien men na afronding van een schooljaar de opleiding niet wenst verder te zetten (en zich dus 

niet wenst in te schrijven voor een volgend schooljaar) moet men dit schriftelijk (per brief of per 

mail) doorgeven aan het secretariaat vóór 1 juli. Zonder afmelding blijft men automatisch 

ingeschreven. Men is dan opnieuw verplicht het verschuldigde lesgeld voor het volgende 

schooljaar vóór 1 september te voldoen. 
 

D) Laattijdige betaling 

Bij laattijdige betaling dient een intrest betaald te worden van 7% per jaar op het nog 

verschuldigde bedrag. 
 

E) Betwisting 

In geval van betwisting is het vredegerecht van Houthalen bevoegd. 
 

Datum van inschrijving:........................................................................................................................ 
 

Gelezen en goedgekeurd (eigenhandig schrijven a.u.b.): 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Voor akkoord (handtekening): 



Facturatiegegevens 

Indien op je factuur je bedrijfsgegevens moeten worden vermeld, gelieve deze onderstaande in te 

vullen: 
 

Bedrijfsnaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Postcode/plaats: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

BTW-nummer: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Aanvraag subsidie via www.kmo-portefeuille voor zelfstandigen 

Omdat de norm van de Vlaamse Overheid bepaalt dat de opleiding in het verlengde ligt van je 

bedrijfsactiviteiten gelieve onderstaande in te vullen: 

 

De branche van je bedrijf: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Motivatie om deze opleiding te volgen en waarom dit leidt tot verbetering van je 

bedrijfsactiviteiten:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

Carpooling 

Om economische en ecologische redenen is het aangewezen om zo veel mogelijk samen te rijden. 

Bovendien beschikt niet iedereen over eigen vervoer en helpen we een medestudent(e) vooruit 

door een plaatsje in de auto beschikbaar te stellen voor hem of haar.  

 

We proberen het carpoolen zo veel mogelijk te stimuleren en vragen je dan ook om onderstaande 

in te vullen zodat we bij aanvang van het schooljaar al een redelijk databestand hebben van 

studenten die graag van dit systeem gebruik willen maken. 

 

�       Mijn gegevens mogen worden opgenomen in de database van het carpoolsysteem: 

            � ik wil graag met iemand meerijden 

            � ik heb …….. plaatsen in de auto om anderen mee te laten rijden 

            � ik wil afwisselend zelf rijden/met iemand anders meerijden 

 

� Mijn gegevens mogen niet voor dit systeem worden gebruikt 

 

 



Publiciteitsenquête 

Om onze publiciteitscampagne voor het volgend schooljaar te kunnen optimaliseren willen we je 

graag volgende vragen stellen: 

 

1. Via welke weg heb je voor het eerst van De Levensschool gehoord: 

� Via de website 

� Gouden Gids op internet 

� Via de folder, bekomen in natuurvoedingswinkel 

� Via de folder elders: ………………………………………………………………………………………………………… 

� Via de studiegids: ……………………………………………………………………………………………………………. 

    (langs welke weg bekomen) 

� Krant 

� Tv  

� Artikel in Bio Gezond 

� Artikel elders…………………………………………………………………………………………………………………… 

� Affiche (aankondiging van……………………………………………………………………………………………….) 

� Per mail aankondiging van Aanbod Info 

� Per mail aankondiging van INI Mail 

� Beurs: (welke) ………………………………………………………………………………………………………………… 

� Lezing: (welke) ……………………………………………………………………………………………………………….. 

� Vriend/vriendin/kennis/familie  

    Hoe heeft deze persoon de school leren kennen: ……………………………………………………………. 

� Student(e) van De Levensschool   

� Andere, nl……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Kende je nog andere scholen die te vergelijken zijn met De Levensschool? 

� Ja, (welke) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

� Neen 

 

Indien ja, wat was voor jou doorslaggevend om te kiezen voor De Levensschool? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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