E Coaching
E coaching integreert de educatieve en ervaringscomponent in
het proces van persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de coaching
wordt de werking van universele wetmatigheden en Voice
Dialogue toegelicht, evenals de manier om deze toe te passen
in de eigen coachstijl. Het eigen leerprocess zorgt voor de
nodige ervaring om uw coachstijl verder te ontwikkelen.

Het E coaching programma richt zich naar individuen die
willen groeien en coaches die de techniek van Voice Coaching
(Voice Dialogue en het creatieve proces) willen gebruiken voor
het eigen leerproces of het willen integreren in hun eigen
coachstijl. Het E coaching programma kent 2 leergangen.

Coachen is een geboren talent,
iederéén is geboren en kan coach
worden mits het opdoen van de
nodige kennis, ervaring en het
aanleren van de juiste attitude!

Intensive 14
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Inschrijvingsformulier
Gegevens
Voornaam en Naam: _________________________________________________________________
Firmanaam: _________________________________________________________________________
Ondernemingsnummer: _____________________________________________________________
Adres: ______________________________________________________________________________
Postcode en Plaats: _________________________________________________________________
Geboortedatum: ____________________________________________________________________
Telefoon: ___________________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________
Betalingswijze: kruis aan wat van toepassing is
(0) Onmiddellijk via overschrijving - Ik stort het inschrijvingsgeld binnen de 7 dagen
(0) Maandelijkse spaarformule - Ik stort maandelijks 1/3 van het bedrag tot de inschrijving voltooid is.
Startdata leergang 2014

Prijs Intensive 14: kruis aan wat van toepassing is
(0) Bedrijven: €1.450 + 21% btw
(0) Particulieren: €900 + 21% btw
(0) Studenten: €450 + 21% btw

(0) 5 mei 2014
(0) 10 juli 2014
(0) 1 september 2014

Naam van de persoon die je heeft ingeschreven: ____________________________________________________
Handtekening:

Datum:

Locatie
De locatie van de coachdagen wordt u
medegedeeld na inschrijving.
Inbegrepen
* 6 coachdagen
* Trainingmateriaal
* 3 individuele intervisie coachsessies
* 6 x broodjeslunch en koffiepauze's
Aanvang Intensive 14
De leergang start waneer het min. aantal
deelnemers bereikt is. Indien de
leergang wordt uitgesteld blijft uw
inschrijving gelden voor de volgende
opstart met een max van 1 jaar.
Betalingen

Bank: BNP Parisbas - Belgium, Brussels
IBAN: BE44 0013 6344 6245
BIC-code: GEBABEBB

Contact
The Iceberg bvba
Sint-Pietersaalststraat 107
9000 Gent
T: +32 477 44 10 91
E: info@theiceberg.eu
W: www.theiceberg.eu

Voorwaarden
* Annuleren mogelijk tot 7 werkdagen na ondertekening van dit formulier.

* Inschrijving is definitief nadat de gelden volstort zijn op de rekening van The Iceberg bvba.
* Inschrijvingen worden NIET terugbetaald na annulatieperiode.

* Spaarformules worden NIET terugbetaald en moeten steeds uitgevoerd worden op de 1ste van iedere maand.

