Light of Being Inschrijfformulier 2022
The Light of Being – School of Spiritual Awareness
Dit digitale formulier kun je het beste invullen en opslaan of uitprinten met Adobe Reader.
Je kunt Adobe Reader downloaden via: get.adobe.com/reader. Als je het formulier op je
computer hebt ingevuld, kun je het naar ons toezenden via de knop onderaan het formulier.

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Email:

Telefoon:

Light of Being introductiedag in Nijmegen
Bijdrage: € 75. Overmaken onder vermelding van: IN

Ik geef me op voor de introductiedag op 4 juni 2022 van 12:30 uur tot 16:30 uur.

Meditatieretraite 'Heelheid & Stilte' in België

(met 4 meditatiebegeleidings-video’s en bijbehorende inspiratie-bulletins van ca. 15 pagina's)
Bijdrage: € 975. Overmaken onder vermelding van: Med-Pr

Ik geef me op voor de meditatie retraiteweek van 12 juni (17:00 uur) t/m 19 juni (12:00 uur) 2022. Hierbij horen ook 4
meditatie-video’s van Anandajay + 4 inspiratiebulletins met spirituele oefeningen + 4 maal mailmogelijkheid met Anandajay.
De video's + bulletins worden per mail toegestuurd op 15 januari, 5 maart, 30 april en 17 december 2022.

Inzichtsretraite ‘Ontwaken & Leven’ in België

(met 4 inzicht-video’s en bijbehorende inspiratie-bulletins van ca. 15 pagina's)
Bijdrage: € 975. Overmaken onder vermelding van: LoB-Pr

Ik geef me op voor de inzichtsretraite van 7 oktober (17.00 uur) t/m 14 oktober (12:00 uur) 2022. Hierbij horen ook 4
inzicht-video’s van Anandajay + 4 inspiratiebulletins met spirituele oefeningen + 4 maal mailmogelijkheid met Anandajay.
De video’s + bulletins worden per mail toegestuurd op 15 januari, 5 maart, 30 april en 17 december 2022.

4-daagse retraite ShantiYoga in België
Bijdrage: € 575. Overmaken onder vermelding van: SY

Ik geef me op voor de ShantiYoga vierdaagse van 16 t/m 21 september 2022.
Aanvang vrijdag 17.00 uur en vertrek woensdag 12.00 uur.

Weekend 'Relatie & Aura' in België
Bijdrage: € 295. Overmaken onder vermelding van: R&A

Ik geef me op voor het Relatie & Aura weekend van 23 t/m 25 september 2022.
Aanvang: vrijdag 17:00 uur en vertrek zondag 16:00 uur
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Betalingsgegevens
Je inschrijving voor de retraites is definitief na ontvangst van de betaling. De bijdrage voor de introductiedag kun je ook op
de dag zelf voldoen.
Als je aan meerdere activiteiten deelneemt, maak de bedragen dan apart over en onder vermelding van de code die bij de
bijdrage staat vermeld.
Na je inschrijving ontvang je een bevestiging en na je betaling krijg je op aanvraag een factuur.
Als de door jou gekozen activiteit vanwege corona niet door kan gaan, wordt je bijdrage in zijn geheel teruggestort op je
rekening.

Ik wil graag een BTW-factuur

BTW-nummer:
Ten name van:

Annulering
Annulering is schriftelijk mogelijk tot twee weken voor aanvang van de activiteit waar je je voor ingeschreven hebt. Daarna zal het volledige
cursusbedrag moeten worden betaald. Voor een eventuele annuleringsverzekering dien je zelf zorg te dragen.

The Light of Being
Büllingen
IBAN: BE43 7310 1509 5801
BIC: KREDBEBB

Dank je hartelijk voor je deelname,
omdat je daarmee bijdraagt aan het werk van ‘The Light of Being’.

Datum:

Naam:

Plaats:

Klik om te verzenden
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