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NEURO-LINGUÏSTISCH PROGRAMMEREN
Neuro-linguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek die ingezet wordt om jezelf verder te 
ontplooien. NLP gaat ervan uit dat je als mens geprogrammeerd bent door je omgeving. Soms 
al van op erg jonge leeftijd. Je doet dingen op ‘automatische piloot’ omdat ze zo in je onder-
bewustzijn ‘geprogrammeerd’ zijn. Soms is dat nuttig en werkt het efficiënt, maar op andere  
momenten hindert het je bij wat je echt wilt bereiken.
 
NLP maakt je bewust van die ‘ingebakken’ remmende patronen en leert je om je gedrag en je manier 
van denken te veranderen. Je leert efficiënter communiceren en meer vanuit jezelf sturing te geven 
aan je leven.

NLP maakt daarbij gebruik van bewustwordings- en interventietechnieken die je als individu, 
coach of therapeut vooruithelpen. Door je beter bewust te worden van wie je bent, krijg je meer 
bewegingsvrijheid om het leven te leiden dat je zelf kiest.

EEN WOORDJE UITLEG BIJ HET NEURO-LINGUÏSTISCH PROGRAMMEREN

Het woord ‘neuro’ slaat op de informatie die we via onze zintuigen opnemen en die verder verwerkt 
wordt in de hersenen. Daar worden neurologische verbindingen gecreëerd, die patronen vormen. 
‘Linguïstisch’ verwijst naar onze verbale en non-verbale taal en brengt dieperliggende patronen 
in onze gedachten en emoties naar boven. Met ‘programmeren’ bedoelen we de mogelijkheden 
die NLP ons biedt om ‘in te grijpen’ en te breken met de remmende automatismen die we vroeger 
aangeleerd hebben.

WAT HEB JE AAN EEN NLP-OPLEIDING ?

NLP leert je komaf maken met je oude belemmerende gedragspatronen, waardoor je je vrijer en 
gelukkiger voelt, succesvoller communiceert en dichter bij je doel komt. NLP helpt je om meer zelf-
bewust te worden, te weten wat je wilt, wat je daarvoor nodig hebt en hoe je je doel kunt bereiken. 
Kortom, je leven wordt er rijker door.

WAAROM ZOU JE EEN OPLEIDING VOLGEN BIJ ARCTURUS ?

Omdat wij inzake NLP een ijzersterke reputatie opgebouwd hebben. Al meer dan 35 jaar trainen en 
coachen wij mensen op het vlak van NLP en bewustzijnsontwikkeling. We houden daarbij de vinger 
aan de pols en integreren de nieuwste ontwikkelingen in onze opleidingen. Bewustzijnsontplooi-
ing is een groeiproces en vraagt dus tijd. Daarom duurt een standaard NLP-opleiding bij ons  
24 dagen, verspreid over een jaar. Een NLP Practitioner-traject kan korter (met langere lesdagen). Al 
onze opleidingen zijn een mix van theoretische omkadering en praktijkervaring. Met technieken 
die aanzetten tot gedragsverandering en met aandacht voor zingeving en zelfrealisatie.

Arcturus training & coaching cvba  Liersesteenweg 105  2560 Kessel   
+32(0)3 488 40 54  info@arcturus.be  www.arcturus.be



INHOUD 

NLP Practitioner is het eerste jaar van de 2-jarige 
NLP-opleiding. Tijdens deze opleiding leer je dat 
communicatie de sleutel is tot een succesvol en 
zinvol leven. Communicatie met anderen, maar 
ook en in de eerste plaats met jezelf. Je leert  
patronen ontdekken in je taal, die een weerspiege-
ling zijn van dieperliggende denkpatronen. Hoe je 
praat, geeft aan hoe je naar de wereld kijkt, naar 
jezelf en je omgeving.

Je leert hier dat die patronen ingegeven zijn door 
je omgeving en daarom niet altijd weerspiegelen 
wat je zelf wilt. Je leert hier de nodige technieken 
om meer bewust te worden van jezelf. Zo ontwik-
kel je steeds meer bewegingsvrijheid in je denken, 
voelen en doen.

Na een NLP Practitioner-opleiding heb je niet  
alleen de nodige vaardigheden onder de knie voor 
je eigen persoonlijke ontwikkeling, maar kun je 
ook anderen ondersteunen bij hun ontwikkeling. 
Het is de eerste stap naar coaching. Je beschikt 
nu immers over een grondige theoretische kennis 
én praktijkervaring aan de hand van oefeningen  
vanuit het standpunt van de coach, de coachee en 
de observator. Op het einde van de cursus heb je 
een erkend certificaat van NLP Practitioner op zak.

PROGRAMMA
NLP vertrekt vanuit een aantal basisaannames 
over hoe je als mens in je omgeving functioneert. 
Hoe ervaar je de wereld en hoe doen anderen dat ? 
NLP leert je om ‘waarheden’ in perspectief te zien 
en in vraag te stellen. Je houding wordt steeds 
meer actief in plaats van reactief. Hoe maak je nu 
verbinding met anderen ? Hoe krijg je de kunst 
van het verbale en het non-verbale onder de knie 
en hoe leer je succesvol communiceren ?

Goed communiceren, is ook gericht luisteren. 
En de juiste vragen stellen. Concreet. En in klare 
taal. Zo ontdek je wat je nodig hebt voor je verdere 
ontwikkeling. Wat wil je en waar wil je naartoe ? 
Welke obstakels zijn er nog om je doel te bereiken ? 
NLP biedt je het antwoord op al deze vragen en reikt 
je de concrete technieken en methodes aan om je 
doelen te bereiken.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Om zo flexibel mogelijk te zijn, bieden wij vier  
verschillende formules om de opleiding NLP te 
volgen. Ze verschillen enkel in vorm, niet in inhoud. 
Enkel tijdstip en tempo verschillen.

We voorzien lesdagen in blokken, vrijdag (turbo), 
weekends, of vrijdag-zaterdag.

• Turboformule : 16 lesdagen van 3 dagdelen  
(10 – 20 u), wekelijks op vrijdag. Start in januari, 
verspreid over 6 maanden.

• Blokkenformule : 24 lesdagen van 2 dagdelen 
(10 – 18 u), in clusters van week- en weekend-
dagen. Start in juni, verspreid over 9 maanden.  

• Weekendformule : 24 lesdagen van 2 dagdelen, 
enkel tijdens weekends. Start in oktober,  
verspreid over 9 maanden.  

• Vrijdag-Zaterdag formule: 20 dagen van 2 
dagdelen met lestijden op vrijdag van 9.30 tot 
18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Start in september, verspreid over 9 maanden. 

De concrete data vind je op de volgende bladzijden.

WAAR ?
Turboformule-Blokkenformule 
en Weekendformule   
Arcturus, Instituut voor NLP,
Communicatie en Bewustzijnsontplooiing
Liersesteenweg 105, 2560 Kessel
 
Vrijdag-Zaterdagformule
Arcturus, Instituut voor NLP,
Communicatie en Bewustzijnsontplooiing
Pastoor Schmitzstraat 2, 8760 Oostduinkerke
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FORMULES 

NLP PRACTITIONER 2019, TURBOFORMULE, START OP 19 JANUARI 2019
16 dagen van 3 dagdelen met lestijden van 10.00 tot 20.00 uur. 
 
TARIEVEN – BETALING MET KMO-PORTEFEUILLE MOGELIJK

(*) Je kunt genieten van een korting bij volledige betaling van het cursusbedrag 2 maanden voor aanvang 
van de opleiding (uitgezonderd bij betaling met kmo-portefeuille).

WANNEER
Vrijdagen 11 – 18 – 25 januari 2019
Vrijdagen 01 – 08 – 15 – 22 februari 2019
Vrijdagen 01 – 15 – 29 maart 2019
Vrijdagen 5 april 2019
Vrijdagen 3 – 10 – 17 – 24 – 31 mei 2019

TRAINERS

 ERIC SCHNEIDER ANN RAVOET HILDE VAN LIEFFERINGE BART PROVOST

In elke cursus is er extra begeleiding voorzien door assistenten.

NLP Practitioner 2018 - 2019

Deelname Euro (21% btw excl.)

Turbo NLP Practitioner 3.255

Turbo NLP Practitioner, gespreide betaling 3.405

Turbo NLP Practitioner, met korting (*) 3.155



NLP PRACTITIONER 2018-2019, BLOKKENFORMULE, START OP 30 JUNI 2018
24 dagen van 2 dagdelen met lestijden van 10.00 tot 18.00 uur.

TARIEVEN – BETALING MET KMO-PORTEFEUILLE MOGELIJK

(*) Je kunt genieten van een korting bij volledige betaling van het cursusbedrag 2 maanden voor aanvang 
van de opleiding (uitgezonderd bij betaling met kmo-portefeuille).

WANNEER
Blok 1 : Zaterdag tem dinsdag 30 juni – 01 – 02 – 03 juli 2018 (4 juli vrij)
Blok 2 : Donderdag tem zondag 05 – 06 – 07 – 08 juli 2018
Blok 3 : Donderdag tem zondag 13 – 14 – 15 – 16 september 2018
Blok 4 : Vrijdag tem zondag 30 november – 01 – 02 december 2018
Blok 5 : Donderdag tem zondag 21 – 22 – 23 – 24 maart 2019
Blok 6 : Woensdag tem zondag 24 – 25 – 26 – 27 – 28 april 2019
 
TRAINERS

 ERIC SCHNEIDER ANN RAVOET HILDE VAN LIEFFERINGE BART PROVOST

In elke cursus is er extra begeleiding voorzien door assistenten.
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Deelname Euro (21% btw excl.)

NLP Practitioner-opleiding 3.255

NLP Practitioner-opleiding, gespreide betaling 3.405

NLP Practitioner-opleiding, met korting (*) 3.155



NLP PRACTITIONER 2018-2019, WEEKENDFORMULE, START OP 13 OKTOBER 2018
24 dagen van 2 dagdelen met lestijden van 10.00 tot 18.00 uur. 
 
TARIEVEN – BETALING MET KMO-PORTEFEUILLE MOGELIJK

(*) Je kunt genieten van een korting bij volledige betaling van het cursusbedrag 2 maanden voor aanvang 
van de opleiding (uitgezonderd bij betaling met kmo-portefeuille).
 
WANNEER
Zaterdag en zondag 13 en 14 oktober 2018 van 10u tot 18u / 2 dagdelen
Zaterdag en zondag 17 en 18 november 2018 van 10u tot 18u / 2 dagdelen
Zaterdag en zondag 15 en 16 december 2018 van 10u tot 18u / 2 dagdelen
Zaterdag en zondag 09 en 10 februari 2019 van 10u tot 18u / 2 dagdelen
Zaterdag en zondag 16 en 17 februari 2019 van 10u tot 18u / 2 dagdelen
Zaterdag en zondag 23 en 24 februari 2019 van 10u tot 18u / 2 dagdelen
Zaterdag en zondag 30 en 31 maart 2019 van 10u tot 18u / 2 dagdelen
Zaterdag en zondag 11 en 12 mei 2019 van 10u tot 18u / 2 dagdelen
Zaterdag en zondag 18 en 19 mei 2019 van 10u tot 18u / 2 dagdelen
Zaterdag en zondag 01 en 02 juni 2019 van 10u tot 18u / 2 dagdelen
Zaterdag en zondag 15 en 16 juni 2019 van 10u tot 18u / 2 dagdelen
Zaterdag en zondag 22 en 23 juni 2019 van 10u tot 18u / 2 dagdelen

TRAINERS

 ERIC SCHNEIDER ANN RAVOET HILDE VAN LIEFFERINGE BART PROVOST

In elke cursus is er extra begeleiding voorzien door assistenten.

NLP Practitioner 2018 - 2019

Deelname Euro (21% btw excl.)

Weekend NLP Practitioner 3.255

Weekend NLP Practitioner, gespreide betaling 3.405

Weekend NLP Practitioner, met korting (*) 3.155



NLP PRACTITIONER OPLEIDING VRIJDAG-ZATERDAG 2018-2019 (OOSTDUINKERKE),
START OP 28 SEPTEMBER 2018
20 dagen van 2 dagdelen met lestijden op vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 
17.00 uur.
 
TARIEVEN – BETALING MET KMO-PORTEFEUILLE MOGELIJK

(*) Je kunt genieten van een korting bij volledige betaling van het cursusbedrag 2 maanden voor aanvang 
van de opleiding (uitgezonderd bij betaling met kmo-portefeuille).
 
WANNEER
Telkens op vrijdagen van 09.30 uur tot 18.00 uur en daarop aansluitend op zaterdagen van 09.00 uur tot 
17.00 uur  met 1 uur middagpauze

Vrijdag – Zaterdag 28 – 29 september 2018
Vrijdag – Zaterdag 19 – 20 oktober 2018
Vrijdag – Zaterdag 16 – 17 november 2018
Vrijdag – Zaterdag 30 november – 1 december 2018
Vrijdag – Zaterdag 14 – 15 december 2018 2018
Vrijdag – Zaterdag 25 – 26 januari  2019
Vrijdag – Zaterdag 22 – 23 februari  2019
Vrijdag – Zaterdag 22 – 23 maart  2019
Vrijdag – Zaterdag 26 – 27 april  2019
Vrijdag – Zaterdag 24 – 25 mei  2019

De groepjes worden beperkt tot maximaal 15 deelnemers zodat er een goede begeleiding mogelijk is.

TRAINERS

   SONJA VAN BOUCHAUTE ANN HOFKENS

In elke cursus is er extra begeleiding voorzien door assistenten.
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Deelname Euro (21% btw excl.)

NLP Practitioner Oostduinkerke  3.255

NLP Practitioner Oostduinkerke, met gespreide betaling 3.405

NLP Practitioner Oostduinkerke, met korting (*)  3.155



EVEN KENNISMAKEN MET DE TRAINERS

ERIC SCHNEIDER

Eric Schneider is de oprichter en bezieler van Arcturus. 
Hij traint, coacht, adviseert en inspireert al ruim 35 jaar 
mensen bij het zoeken naar invulling en betekenis in 
hun leven. Eric is erkend psycholoog en studeerde zowel  
psychologie als filosofie aan de Universiteit Gent. Hij 
verdiepte zich aanvankelijk in Rogeriaanse therapie en 
Gestalt-therapie en richtte zich daarna vooral op NLP. 
Sinds 1988 geeft hij als internationaal erkend trainer 
NLP-opleidingen.

Wie een training volgt bij Eric, weet dat deze niet alleen 
garant staat voor een grondige kennisoverdracht, maar 
dat ze er ook uitspringt door een kwalitatieve spiri tuele 
verdieping. Eric werkt, leeft en ademt vanuit het hart. 
Persoonlijke groei, het ontwikkelen van een spiritueel 
bewustzijn en een kritische mens- en maatschappijvisie 
gaan voor hem hand in hand.

Eric geeft les bij Arcturus in de volgende opleidingen: NLP-Practitioner, NLP-Master Practitioner, Trans-
formative Life Coaching, NLP-Trainerstraining en Human Angels, Missie Visie Vrijheid en Numerologie. 
Daarnaast is hij gastdocent aan verschillende NLP-instituten in Nederland, Frankrijk en Tsjechië en geeft 
hij diverse lezingen rond zingeving en bewustwording. Zijn visie op mens, maatschappij en spirituele 
ontwikkeling schreef hij ook neer in de boeken ‘Naar het hart van communicatie’, ‘Het sluiten van de 
cirkel’ en de ‘Boekjes ter bewustwording’.

ANN RAVOET

Ann Ravoet is personal coach en trainer en volgde haar NLP-opleiding bij Arcturus. Ze begon haar  
carrière als zelfstandige kinesitherapeute en manuele therapeute en werkte 20 jaar in de medische sector. 

Ze volgde de opleiding in de Transfigura-Methode bij 
Stanny Lansloot en maakte deel uit van zijn team. Deze 
methode is een zachte ontspanningstechniek, gericht op 
de zelfregenererende capaciteit van het lichaam en het 
herstel van de algemene harmonie in lichaam en geest, 
een perfecte combinatie met NLP. 

Ann streeft ernaar mensen wakker en bewust te maken 
van wie ze werkelijk zijn, door liefdevol aanwezig te zijn 
en zo de kracht in zichzelf te ontdekken.
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BART PROVOST

Bart Provost is trainer en loopbaancoach bij Arcturus. 
In zijn begeleiding van groepen en individuen als  
trainer-coach zie je bij Bart één constante: zijn passie  
om mensen te helpen bewuster aan het roer te gaan 
staan van hun eigen leven en werk. Zelf meer vrijheid te  
ervaren in alles wat zij doen, congruent met wat zij zelf  
in het leven of hun werk écht willen.

Als loopbaancoach gaat hij samen met de cliënt op zoek 
naar wat zijn of haar talent is, zijn of haar passie. Niet 
zomaar aanpassen aan wat de werkgever verlangt, maar  
kiezen voor een job vanuit een dieper weten, vanuit dat-
gene wat de cliënt echt drijft. Omdat dat de enige sleutel 
is tot duurzaam persoonlijk geluk.

Bart (°1968) heeft, na opleidingen in psychologie en marketing, meer dan 12 jaar in het marketing- 
domein gewerkt. Hij verwierf als Marketing Manager ervaring in B2B en B2C en werkte als hiërarchisch  
& functioneel leidinggevende met teams tot 20 mensen. Hij kan terugvallen op een brede basis  
van NLP, Transpersonal Coaching & Counseling, Provocatieve Coaching, Situational Leadership,  
Rationele EffectiviteitsTraining, Transactionele Analyse en MBTI®.

HILDE VAN LIEFFERINGE

Hilde werkt bij Arcturus als trainer en loopbaancoach. Als trainer en loopbaancoach is ze gepassioneerd 
door het begeleiden van mensen naar een steeds vrijer leven. Innerlijke kracht, zingeving en levens- 
vreugde staan daarbij centraal. Mensen in contact brengen met zichzelf en hun diepste verlangens.  

Beweging creëren op de subtiele grens tussen droom en 
werkelijkheid, en daarin steeds meer opties ontdekken 
en vertrouwen vinden. Je leven zin geven, door wie je 
écht bent, te integreren in wat je doet.

Tot ze zelf loopbaancoaching volgde, werkte Hilde  
10 jaar als academica aan de Universiteit Gent. In 2012  
behaalde ze een doctoraal proefschrift in Politieke  
Wetenschappen en deed ze ervaring op in het lesgeven 
en het persoonlijk begeleiden van studenten. Voordien 
behaalde ze een Master in Vertaalkunde. Hilde’s pad in 
persoonlijke ontwikkeling is ‘never-ending’. Tot nu toe 
verdiepte zij zich in NLP (als trainer), systeemcoaching, 
integrale coaching, emotioneel lichaamswerk, lachyoga 
en mindfulness.
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SONJA VAN BOUCHAUTE

Sonja Van Bouchaute werkt als body & mind coach,  
trainer en bedrijfsconsultant.

Sonja traint en coacht vanuit haar hart. Ze neemt je 
mee in het exploreren van wie je in wezen bent en wat  
belangrijk is in jouw leven. Binnen loopbaanbegeleiding 
reikt Sonja daarbij duidelijke kaders aan die je toelaten 
jouw dromen en passies om te zetten in concrete doel-
stellingen en acties. Mensen ervaren haar zachte aanpak 
als bekrachtigend, betrokken en to the point.

Sonja Van Bouchaute is gecertificeerd NLP trainer,  
Perceptief Pedagoog, Transpersoonlijke Coach en 
Counselor, Transformational Presence and Leadership 
Coach, Loopbaan met Zorg Coach en Stress & Burn-out  
Begeleider.

Als master in de Wiskunde en in de Financiële Wetenschappen, startte zij haar loopbaan in het bedrijfs-
leven. Ze bouwde daar meer dan 25 jaar ervaring op in het werken met mensen doorheen verschillende  
veranderingsprojecten als consultant, leidinggevende, project- en procesmanager, kwaliteits- en  
communicatiemanager. In maart 2009 richtte ze haar eigen bedrijf Life-Essence op als antwoord op de 
groeiende vraag naar zingeving en de toenemende stress die voelbaar is zowel op niveau van het gezin, 
de schoolgemeenschap als in het bedrijfsleven. Ze nodigt mens en organisatie uit stil te staan bij hun 
essentie en vanuit deze essentie te handelen.

ANN HOFKENS

Voor Ann is het belangrijk om met hart en ziel, lichaam en geest, ten volle te leven vanuit betrokkenheid 
en liefde voor wie je zelf bent en wat je doet, privé en in het werk.

Anderen mogen begeleiden tot zelfbewustzijn en groei, 
zodat levensgenot en zingeving voorop staan, geeft haar 
energie en werkplezier.

Ann heeft jarenlange ervaring in o.a.: werving en  
selectie; competentieontwikkeling; inzetten van talenten 
en ontplooien van potentieel in een werkcontext; NLP- 
technieken; Linden grenzenmodel; transformationeel  
coachen; oplossingsgericht coachen; de kracht van 
het nu; positieve en waarderende benadering (A.I.);  
verbindende communicatie; teamontwikkeling – en  
dynamica; individuele- en team coaching; coachend  
leidinggeven; assertiviteitstrainingen; organisatie- 
ontwikkeling – innovatieve trajecten, U-theorie;  
meditatie en yoga, relaxatie,…

Ruimte maken, stilstaan, luisteren naar jouw innerlijke wijsheid, stappen in jouw toekomst vanuit keuze 
in de context van je leven, je werk en organisatie – die weg wandelen, met creativiteit, een vleugje speels-
heid en humor, daar gaan we voor!
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INSCHRIJVINGSFORMULIER
 
Graag ingevuld mailen naar info@arcturus.be of per post verzenden naar 
Arcturus, Liersesteenweg 105, 2560 Kessel

NLP PRACTITIONER 2018-2019
PERSOONLIJKE GEGEVENS

Voornaam:

Naam:

Adres: 

Nummer: Postcode:

Woonplaats:

Land:

Geboortedatum:

Tel: Gsm:

E-mail: 

FACTURATIEGEGEVENS (INDIEN VAN TOEPASSING)

Voornaam:

Naam:

Bedrijfsnaam:

Adres:

Nummer: Postcode:

Woonplaats:

Land:

Ondernemingsnummer/Btw-nummer:

Tel: Gsm:

E-mail:
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Duid aan met een kruisje voor welke formule van NLP Practitioner je wenst in te schrijven.

NLP Practitioner opleiding Turbo 2019 (Kessel), start op 11 januari 2019

 Deelname 2019 Euro (21 % btw excl.)

 NLP Practitioner Turbo 3.255

 NLP Practitioner Turbo, gespreide betaling  3.405

 NLP Practitioner Turbo, met korting (*)  3.155

NLP Practitioner opleiding in blokken 2018-2019 (Kessel), start op 30 juni 2018

 Deelname 2018-2019 Euro (21 % btw excl.)

 NLP Practitioner Blokken 3.255

 NLP Practitioner Blokken, gespreide betaling 3.405

 NLP Practitioner Blokken, met korting (*) 3.155

NLP Practitioner opleiding in weekend 2018-2019 (Kessel), start op 13 oktober 2018

 Deelname 2018-2019  Euro (21 % btw excl.)

 NLP Practitioner Weekend 3.255

 NLP Practitioner Weekend, gespreide betaling 3.405

 NLP Practitioner Weekend, met korting (*) 3.155

NLP Practitioner opleiding vrijdag-zaterdag 2018-2019 (Oostduinkerke), start op 28 september 2018

 Deelname 2018-2019  Euro (21 % btw excl.)

 NLP Practitioner Oostduinkerke  3.255

 NLP Practitioner Oostduinkerke, met gespreide betaling 3.405

 NLP Practitioner Oostduinkerke, met korting (*) 3.155

(*) Je geniet van een korting bij volledige betaling van het cursusbedrag 2 maanden voor aanvang van de 
opleiding, uitgezonderd bij betaling met kmo-portefeuille.

Meer info over de kortingen van de kmo-portefeuille via www.kmo-portefeuille.be

Datum Handtekening (**)

(**) Ik verklaar me akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden. (Zie volgende bladzijde).
Je gegevens worden door Arcturus verwerkt voor eigen gebruik en worden niet aan derden  
doorgegeven. De privacywet verleent je het recht om je gegevens op te vragen en aan te passen.
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INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
 
Aanmelden

Je kunt je schriftelijk aanmelden door ons het inschrijvingsformulier ingevuld terug te bezorgen. Dat kan 
elektronisch via onze website, telefonisch of per post naar het volgende adres:
Arcturus training en coaching cvba, Liersesteenweg 105, 2560 Kessel
Tel. +32 3 488 40 54, e-mail: info@arcturus.be, www.arcturus.be.

Inschrijving

Zodra wij je inschrijvingsformulier ontvangen hebben, is je plaats gereserveerd en krijg je een schrifte-
lijke bevestiging van Arcturus. Wie zich inschrijft, verbindt zich tot deelname aan het totale trainings-
pakket waarvoor ingeschreven werd. Er wordt geen aanpassing van het cursusbedrag toegestaan voor 
niet-deelgenomen trainingsdagen of bij het voortijdig beëindigen van de training door de deelnemer.
In geval van overmacht of indien het aantal inschrijvingen voor een activiteit minder dan 10 personen 
bedraagt, behoudt Arcturus zich het recht voor een training of activiteit te annuleren. Je wordt hiervan 
schriftelijk en zo nodig telefonisch verwittigd. Het cursusbedrag wordt dan volledig teruggestort.
Indien je de training, waarvoor je ingeschreven hebt, niet kunt volgen door overmacht, bieden wij je de 
mogelijkheid aan om de cursus op een ander tijdstip te volgen of het cursusbedrag te gebruiken voor een 
andere cursus of workshop die Arcturus aanbiedt.

Betaling

België
Graag het volledige cursusbedrag (tenzij anders overeengekomen via een betalingsovereenkomst) voor 
aanvang van de cursus storten op het rekeningnummer van Arcturus training & coaching cvba.
BNP Paribas Fortis IBAN: BE78 0017 7549 6686.

Buitenland
BIC of swiftcode: GEBABEBB
IBAN BE78 0017 7549 6686.

Kortingen
Zie inschrijvingsformulier.
Schrijf je met twee personen uit hetzelfde gezin in voor dezelfde cursus ? Dan krijg je 10% korting op het 
nettobedrag voor de tweede inschrijving.
Volgde je eerder de NLP Practitioner-opleiding en wil je die graag (deels) opnieuw volgen ? Dan betaal je 
enkel een vergoeding van 25 euro per dag.
Alle prijzen die in de brochure vermeld zijn, zijn exclusief btw, (tenzij anders vermeld).

Annulatieregeling
Annulering tot 1 maand voor aanvang: 10% annuleringskost op het nettobedrag.
Annulering binnen de maand voor aanvang van de cursus: volledige bedrag verschuldigd, behalve op 
vertoon van doktersattest. In dat geval wordt 10% annuleringskost op het nettobedrag in rekening ge-
bracht.

Verantwoordelijkheid
Wie een opleiding, training of workshop volgt, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Wie in psychi-
atrische behandeling of ernstig ziek is, vragen we eerst contact op te nemen met het secretariaat of de 
cursusgever om eventuele praktische problemen op te lossen en te overleggen of de cursus een geschikte 
keuze is.

We wensen je een inspirerende ervaring toe !
Het Arcturus Team
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