
Deur in te skryf vir die kursus onderneem jy om die volle bedrag aangevra te betaal binne die 
datums soos gegee tensy anders skriftelik (via epos) met Kinderwerf gereël. Jy verstaan dat hierdie ‘n
 aanlyn kursus is en dat die materiaal op die internet beskikbaar gestel word. Jy verstaan dat daar 
kopiereg op al die materiaal is en jy onderneem om dit nie met ander mense te deel nie, hetsy in elekroniese formaat of 
uitgedruk. Jy verstaan dat resultate verskil van kind tot kind en is gebonde aan hoe die materiaal deur die persoon aangebied
 word. Jy verstaan dat hierdie nie ’n plaasvervanger is vir enige terapie wat aan jou kind aanbeveel is.
Jy onderneem ook om die materiaal in die kursus goed na te gaan en die ‘spesiale speeltyd’ die besteJy onderneem ook om die materiaal in die kursus goed na te gaan en die ‘spesiale speeltyd’ die beste
van jou vermoëns aan te bied. Jou deposito vir bespreking is nie terugbetaalbaar indien jy besluit om nie die kursus te 
doen nie. Jy kan wel indien daar spasie beskikbaar is jou bespreking skuif na ‘n ander maand.

Dorp/Stad waar jy woonagtig is

Ervaar jou kind enige probleme of is daar enige probleme met jou verhouding
 met jou kind wat jy graag deur die implimentering van die kursus sal wil aanspreek? (Alle

inligting wat gegee word is konfidensieël)

Merk ‘n x langs die maand wat jy die kursus wil doen. Skryf nou in al wil jy dit eers later in die jaar doen. Daar is beperkte spasie beskikbaar. 
Betaal R50 van die R550 om jou plek te verseker. 

Julie 2018
Augustus 2018
September 2018
Oktober 2018
Novmeber 2018
Desember 2018

Naam en van

Epos en selfoonnomer

Name en ouderdomme van kinders op wie jy graag die kursus materiaal sal wil toepas. 
Los hierdie deel uit indien jy nie jou eie kinders het nie of as jy ‘n juffrou is wat elemente

van die kursus in haar klaskamer wil gebruik.

Sal jy graag met ‘n opgeleide persoon aanlyn of in persoon wil gesels oor jou ouerskapsuitdagings en/of 
emosionele uitdagings/stres in jou alledaagse lewe. Koste hieraan verbonde is R250 per uur sessie vir 
die twee maande wat jy ingeskryf is vir die kursus. Normale koste vir sessies is R350/uur.

Moontlik, stuur asb meer inligting. 
Nee dankie

Inskrywingsvorm: Aanlyn kursus:
 Leer hoe om speelterapie met jou kind te doen

Kinderwerf bankbesonderhede
Kinderwerf
Absa

Tjek/current account
4082442246
takode:632005

Verwysing: Jou epos adresVerwysing: Jou epos adres
Stuur bewys van betaling na
 mail@kinderwerf.co.za

Wil jy die kursus oor een of twee maande afbetaal?

Betaling vir jou kursus moet voor die 5de van die maand wat jy voor
 ingeskryf is plaasvind. Dus as jy bv. ingeskryf is vir Augustus, moet 
betaling voor 5 Augustus plaasvind. indien jy oor twee maande betaal 
moet jou tweede betaling dus voor 5 September 2018 geskied. 
Betalings vir Julie se kursus moet geskied voor of Maandag 16 Julie. 
Julie se Materiaal word dadelik uitgestuur.
 

initiator:mail@kinderwerf.co.za;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:5ab43c86a6184e4d8154cce1226656c4
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