
Akasha’s College 
Manege Gassel, Molenakker 11 a 
5438 NE Gassel 
www.akasha-college.nl 
www.paardwelzijn.nl 
www.lesboekenpaard.nl 

 

 

Inschrijfformulier opleidingen 
 

Akasha College, Molenakker 11a - Gassel 

Naam opleiding of cursus: WOW Zitcoach (WZ) 

Uw gegevens: 

Naam, voorletters:  

Roepnaam:  

Straat, Huisnummer:  

Postcode, Woonplaats:  

Telefoonnummer(s):  

E-mail:  

Geboortedatum:  

Relevante vooropleiding(en): 
incl. datum diploma (let op: kopie 
diploma meesturen!) 

 

Paard gerelateerde ervaring/ 
kennis 

 

Rijniveau (dmv Ruiterpaspoort of 
protocollen, kopie/foto 
meesturen!) 

 

Huidig beroep/ opleiding  

 

De kosten voor de opleiding WOW Zitcoach (WZ) bedragen totaal € 4.500 voor 20 weekenden (= 225.00 per 

weekend) en 5 deskundigendagen, inclusief lesmateriaal/studieboeken, koffie, thee.  

Niet inbegrepen: gebruik en stalling van paarden, lunch en examenkosten.   

Uit de opleidingsbladen en de studiegids blijkt de inhoud van de opleiding. Hieruit blijkt tevens welke begeleiding 

en u     mag verwachten. 

Betaling 

Ik maak 5% (225.00) van het totaal bedrag bij aanmelding over. Het resterende lesgeld 4275.00 betaal ik als volgt: 

 

□ Ik maak het bedrag voor aanvang van de opleiding over (2 % korting) 4275.00 -/- 2 % = 4189.50. 

□ Ik betaal in 10 maandelijkse termijnen, 1e termijn bij inschrijving, 9 termijnen per maand opvolgend. 
 

De overeenkomst gaat u aan voor een periode twee jaar (volledige opleiding). Besluit de student de opleiding 

eerder af te breken dan zullen betalingen niet gerestitueerd kunnen worden, wel mag de student een stand-in 

deel laten nemen (als gast) aan de resterende opleidingsdagen. Na afloop van de twee opleidingsjaren kan in 

overleg met de student worden besloten om extra opleidingsmaanden (wanneer van toepassing) aan te vragen, de 

betaling hiervoor wordt maandelijks, voorafgaand aan de trainingsmaand voldaan. 

* Aanvinken wat uw voorkeur heeft. 
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Betalen 
Het inschrijfgeld en de resterende lesgelden: 
Akasha, IBAN: NL 38RABO0181648458 
O.v.v. uw naam, de te volgen opleiding en beschrijving (inschrijfgeld, totaalbedrag, 1e termijn e.d.). 

 
Formulier insturen 

 

U kunt uw inschrijfformulier mailen naar: secretariaat@akasha-college.nl of sturen naar  
Akasha College, Molenakker 11A, 5438 NE Gassel 
Naast het inschrijfformulier dient u ook de volgende bescheiden gelijktijdig toe te zenden: 

- Kopie identiteitsbewijs. 

- Kopie relevante vooropleiding(en). 

- Kopie behaald rijniveau (bij onderlinge wedstrijden minimaal 2 behaalde protocollen meesturen). 
 

Algemene voorwaarden: 

Akasha streeft er naar om iedereen die zich aanmeldt voor de opleiding te voorzien van een plek. Ondanks dat 

geeft dit inschrijfformulier geen garantie tot daadwerkelijke deelname. Mocht het onverhoopt voorkomen dat de 

opleiding al vol is, dan zal Akasha u hier over berichten en zal u op de wachtlijst zetten of in overleg een andere 

(datum) aanbieden. 

Indien het minimum aantal deelnemers voor een opleidingsjaar (8) niet behaald wordt, is Akasha gerechtigd om de 

opleiding geen doorgang te laten vinden en zullen eventueel gedane betalingen gerestitueerd worden aan de 

deelnemer binnen 14 dagen na het verzonden bericht. Bij afmelding of afbreking van de opleiding door de 

deelnemer vindt er geen restitutie van de opleidingskosten plaats, wel mag de student een stand-in deel laten 

nemen (als gast) aan de resterende opleidingsdagen. Restitutie vind enkel plaats bij afmelding voorafgaand aan de 

aanvang van de opleiding en binnen de wettelijke 14 dagen bedenktijd na inzending inschrijfformulier. Restitutie 

van gedane betalingen vind dan plaats binnen 14 dagen. Het afsluiten van een annuleringsverzekering behoort tot 

de mogelijkheden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Akasha College via de e-mail: secretariaat@akasha-college.nl 

of  telefonisch 06 153 165 92 (Anne Muller). 

Door ondertekening van dit inschrijfformulier geeft de student te kennen de Algemene Voorwaarden te hebben 

gelezen en daarmee akkoord te gaan. Door ondertekening van dit inschrijfformulier geeft de student te kennen 

de studiegids en het betreffende opleidingsblad te hebben ontvangen en daarmee akkoord te gaan. Door 

ondertekening van dit inschrijfformulier geeft de student te kennen de Gedragscode te hebben ontvangen en 

daarmee akkoord te gaan. 

Daar waar in deze documenten wordt gesproken over individu of de ander bedoelen we soms mens, soms paard, 

maar meestal beide. 

Datum: 
 

 
Naam en handtekening: 
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