
 
 
Ja, ik schrijf me in voor de training ‘Het pad van de Priesteres’. Deze Vrouwenweek/Pelgrimstocht op 
Kreta wordt van zaterdag 5 tot dinsdag 15 oktober 2019 begeleid door Sabine Schowanek. 
 
Lokatie:  Kreta, Griekenland 
Prijs:  € 1290 , voor de training, het logies, de maaltijden en het transport op ter plaatse. Logies op 
basis van een 2-p kamer (je deelt een kamer met iemand anders, of betaalt een toeslag van € 30 per 
nacht voor een 1-p kamer). Exclusief de vluchten naar en van Kreta, toegangstickets tot 
archeologische sites, je eigen drankjes en persoonlijke extraatjes. 
  
Voornaam: …………………………………………………………………………………………………..…………………………  
 
Achternaam: ………..……………………………..………………………………………………………………………………… 

 
Leeftijd: ……………………………  
  
Straat + huisnummer: ………………………………………………………………………………….…………………………  
  
Postcode + Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………..  
  
Land: ……………………………….  
  
Telefoon:  …………………….…………………………..  GSM: ……………………….….……………..………….  
  
Email adres: ……………………………………………………………………………………………  
  
Gehoord van deze training/pelgrimstocht via ………….…………………….……………  
 
 
Wat de begeleiding van mij en mijn gezondheid moet weten:  
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………….…….……. 
 
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………….….……. 
 
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..……. 
 
Opmerkingen   …………………………………………………………..………………………………………………………….………..  
 
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..……. 
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Ik verklaar dat: 

• ik mij door ondertekening van deze verklaring definitief aanmeld voor deze training; 

• ik mijn inschrijving bevestig door het voorschot van € 390 over te schrijven op rekening nr BE 
56 4435 6586 7188, BIC: KREDBEBB van Sabine Schowanek; en daarna 2 betalingsopdrachten 
maak van elk € 450 die resp. betaald moeten zijn vòòr 30.06.2019 en 15.09.2019. 

• ik tijdens de workshop verantwoordelijk en aansprakelijk ben voor mijn handelen en fysieke 
gesteldheid en ik Sabine Schowanek noch de begeleiding aansprakelijk zal stellen voor mijn 
gedrag of enige door mij opgelopen materiële of immateriële schade; noch voor enige door 
mij veroorzaakte materiële of immateriële schade, opgetreden op enig moment tijdens deze 
workshop;  

• Ik Sabine Schowanek en/of de begeleiding op de hoogte heb gebracht van alle relevante 
informatie omtrent mij en mijn fysieke en psychische gezondheid; 

• Ik akkoord ga met onderstaande annuleringsregeling:  
Bij annulering van deze Vrouwenweek/Pelgrimstocht op Kreta geldt:   
o Annulering tot 2 maanden voor startdatum blijft het voorschot van € 390 verworven, daarna 100%.   
o Wanneer de opleiding vóór de startdatum door mij, Sabine Schowanek, geannuleerd moet worden 
krijg je al het betaalde terug, tenzij om redenen van natuurgeweld, nationale calamiteiten en 
dergelijke.  
Voor aanvang krijg je verdere informatie toegestuurd, waaronder een Packlist. 
Aan fouten in de brochure, op de website of inschrijfstrook kunnen geen rechten worden ontleend.   
 
Ja, ik ga mee naar Kreta voor het ‘Pad van de Priesteres’ van 5 tot 15 oktober 2019! 
 
Datum   …………………………………………………..  
 
Plaats    …………………………………………………..  
 
Naam    …………………………………………………..  
 
Handtekening:  …………………….………………… 
 
Inschrijvingsbijdrage overmaken naar:  
Rekening nummer: IBAN BE 56 4435 6586 7188, BIC: KREDBEBB bij KBC Oudenaarde 
Naam rekeninghouder: Sabine Schowanek. 
 
Terugsturen naar: 
Sabine Schowanek, Korsele 6, B-9667 Horebeke, info@verstandvanleven.be 
 
Met dank en alvast een fijne voorbereidingstijd naar Kreta toegewenst! 
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