P Coaching
P Coaching integreert de educatieve component in het
proces van persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de coaching
wordt de werking van universele wetmatigheden en Voice
Dialogue toegelicht, evenals de manier om deze technieken
toe te passen in het eigen leven. De nieuwe inzichten stellen
u in staat om uw denkpatronen te herevalueren en bij te
sturen waar nodig.

Er wordt eveneens gewerkt aan het creëren van nieuwe ideeën,
een nieuwe visie die ervoor zorgt dat u nieuwe situaties aantrekt. Het
P Coaching traject is speciaal ontwikkeld om mensen voor te bereiden
op verandering en dit door het opdoen van kennis gekoppeld aan de
eigen ervaring en inzichten. Mensen worden vaak geremd door angst,
voortkomend uit onzekerheid en onwetendheid.

Niet tevreden over uw huidige
resultaten? Door het veranderen
van uw attitude veranderen uw
resultaten!

Voice Coaching
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Inschrijvingsformulier
Gegevens
Voornaam en Naam: _________________________________________________________________
Firmanaam: _________________________________________________________________________
Ondernemingsnummer: _____________________________________________________________
Adres: ______________________________________________________________________________
Postcode en Plaats: _________________________________________________________________
Geboortedatum: ____________________________________________________________________

Locatie
De coachsessies vinden plaats in het
kantoor van The Iceberg.
Inbegrepen
* Coachsessies
* Inzichtenschrift
* Intervisie coachsessies
* 3 weken opvolging na laatste coachsessie

Telefoon: ___________________________________________________________________________

Aanvang Intensive 14
De aanvang en de frequentie van de
coachsessies is onderling te bespreken

E-mail: _____________________________________________________________________________

Betalingen

Betalingswijze: kruis aan wat van toepassing is
(0) Onmiddellijk via overschrijving - Ik stort het inschrijvingsgeld binnen de 7 werkdagen
(0) Cash per coachsessie - Ik betaal cash na iedere coachsessie
Aantal coachsessies

Prijs per coachsessie: kruis aan wat van toepassing is
(0) Bedrijven: €250 - 21% btw inbegrepen
(0) Particulieren: €150 - 21% btw inbegrepen
(0) Studenten: €75 - 21% btw inbegrepen

(0) 4 sessies
(0) 5 sessies
(0) 6 sessies

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

Datum:

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.

