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INTERNATIONAL BIOCENTRIC FOUNDATION 

 
Inschrijfformulier 

 
Alle persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door en voor de school. 
A.u.b. invullen in blokletters 
 
Achternaam:……………………………… Voornaam: ……………………………………………… 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode: ………………………………… Plaatsnaam: …………………………………………… 
Land ………………………………………   Geboortedatum: ……………………………………… 
Tel: …………………………………………  Mobiel :……………………………………………………… 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hoe heb je kennis gemaakt met Biodanza?  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Waarom wil je de opleiding volgen? (Korte motivatie, evt. aanvullen in los A-4)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Is je doel Biodanzadocent te worden? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zijn er bijzondere gezondheidsomstandigheden of medische adviezen die je moet 
volgen? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Door ondertekening verklaar je je akkoord met het Reglement van de Rolando 
Toro Systeem® School voor Biodanza Rotterdam. 
 
Datum: ........................................  
 
Handtekening: .............................. 
 
Ik ga ermee akkoord ingeschreven te zijn als lid van de Rolando Toro Systeem® 
School voor Biodanza Rotterdam en geef toestemming om mijn persoonlijke 
gegevens te verstrekken aan het International Biocentric Foundation. 
 
Datum: ............................................  
 
Handtekening..................................... 
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Betalingsvoorwaarden 

 
Lidmaatschap van de school  
De 3-jarige opleiding Biodanzaschool Rotterdam bestaat uit 28 
opleidingsweekends, twee Minotaurusprojecten en min. 3 seminarweekends.* 
Een schoolweekend heeft de prijs van € 180**. Je kunt ook kiezen voor een 
abonnement van tien opleidingsweekends voor €1700** 
 
Betalingsvoorwaarden  
• Bij betaling per keer maak je uiterlijk een week voorafgaand aan het weekend 
het bedrag per bank over op NL81 INGB 0008092048 t.n.v. Biodanzaschool 
Rotterdam.  
• Bij vooruitbetaling per 10 opleidingsweekenden kun je het betreffende bedrag 
uiterlijk een week voor aanvang van de gekozen periode per bank overmaken.  
• We verwachten van je dat je ieder weekend aanwezig bent. Als je onverhoopt 
toch een weekend moet missen kun je je tot een week van tevoren kosteloos 
afmelden. Daarna brengen wij € 15,00 administratie en reader kosten in 
rekening. 
 
Annuleringsvoorwaarden 
Als je vooruit betaald hebt en je tussentijds stopt met de opleiding, zal het 
resterende bedrag,  minus de korting op weekendworkshops die al gevolgd zijn, 
binnen 30 dagen na schriftelijke opzegging terugbetaald worden. 
 
Ik verklaar dat ik de betalings- en annuleringsvoorwaarden alsmede het 
Studiereglement gelezen en geaccepteerd heb.  
 
Ik kies voor betaling: 
0 per weekendworkshop  
0 per 10 weekenden  
 
Datum: ....................................  
 
 
Handtekening: ............................................  
 
* bijkomende kosten voor het 4e praktijk jaar zijn begeleiding door didactisch docent 
voor lessen onder supervisie en monografie. 
** Minotaurusprojecten en seminarweekends kunnen anders geprijsd zijn en vallen dan 
niet onder de 10-rittenkaart. 
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