
            
 

            
 
 
 
 
 
 

Naam    :  ________________________________ 

Adres    :  ________________________________  

Postcode en woonplaats :  ________________________________ 

Telefoon   :  ________________________________ 

E-mail    :  ________________________________ 

Geboortedatum   :  ________________________________ 

schrijft zich in voor het eerste jaar van de Opleiding tot Lichtwerker. 
Het opleidingsjaar wordt online op 10 zaterdagen gegeven. Data: 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni, 
10 juli, 21 augustus, 18 september, 16 oktober, 13 november en 11 december 2021. 
 
De kosten voor het eerste jaar van de Opleiding tot Lichtwerker bedragen € 1500,-. 
De opleidingskosten zijn inclusief twee individuele sessies met meditaties op maat, begeleiding en de 
mp3 bestanden van de tijdens de opleidingsdagen opgenomen meditaties en oefeningen. 
 

Betalingsmogelijkheden: 
 

⃝ Ik maak de opleidingskosten à € 1500 na ontvangst van de factuur minimaal twee weken voor 
aanvang van de opleiding over naar  
IBAN NL30 TRIO 0254746330 tnv Sirion opleidingen.  

 

⃝ Ik maak de opleidingskosten à € 1500 na ontvangst van de factuur in tien vastgestelde 
termijnen van € 150,- over naar 
IBAN NL30 TRIO 0254746330 tnv Sirion opleidingen. 
De data waarop de termijnbetalingen uiterlijk door mij zijn voldaan: 
1 maart, 1 april, 1 mei, 1 juni, 1 juli, 1 augustus, 1 september, 1 oktober, 1 november en  
1 december 2021 

 
Informatie van belang voor de Opleiding tot Lichtwerker en haar docenten: 
 
 
 
 
 
 
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben 
genomen van de algemene voorwaarden van Sirion opleidingen en hier mee in te stemmen.  
 
Datum en plaats  : ________________________________ 
 
Naam    :  ________________________________ 
 
 
 
 
 
Handtekening  
 
Sla het ingevulde formulier onder een andere naam op, print het uit, plaats je handtekening en stuur 
het formulier per e-mail naar pauline@lichtwerker.nu of via de post naar Sirion opleidingen, t.a.v. 
P.J.C. Plokhooij, Glazenmakerstraat 5, 2645 KX Delfgauw 
 
 
 

Opleiding tot Lichtwerker 

Sirion opleidingen 
P.J.C. Plokhooij 
Glazenmakerstraat 5 
2645 KX Delfgauw 
+31630255377 
 

www.lichtwerker.nu 
pauline@lichtwerker.nu 
 

IBAN NL30 TRIO 0254746330 
BTW-id NL001624482B60 
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Evt. aanvulling informatie van belang voor de Opleiding tot Lichtwerker en haar docenten: 
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