
CHINA ARTS COLLEGE

INSCHRIJVINGSFORMULIER ACADEMIEJAAR 2021 – 2022

INSCHRIJVEN d.m.v. dit inschrijvingsformulier en door het volledige bedrag te betalen. GRAAG INVULLEN IN LEESBARE DRUKLETTERS 
INDIEN MET DE HAND GESCHREVEN!

NAAM + VOORNAAM:

STRAAT EN NUMMER: 

POSTCODE + WOONPLAATS + LAND:

TELEFOONNR.:

MAILADRES:

SCHRIJFT IN VOOR: COLLEGE(S)
CODE(S):

TERUGSTUREN OF AFGEVEN: CHINA ARTS v.z.w., BALLAARSTRAAT 114, 2018 ANTWERPEN. Ondergetekende gaat akkoord met de onderstaande 
inschrijvingsvoorwaarden. Deelnemen en betreden van de ruimtes gebruikt door China Arts is op eigen verantwoordelijkheid. Wij verwachten dat je respectvol met de docenten, 
medestudenten en de ruimtes omgaat.

Datum .. /.. /20.. 
H A N D T E K E N I N G: 
ALGEMENE OPMERKINGEN EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN:

BETALEN gebeurt ten laatste 2 weken voor aanvang van de cursus op een van volgende wijzen:

• CONTANT op het secretariaat (Ballaarstraat 114, na telefonische of mailafspraak)

• Via je bank op naam van: CHINA ARTS v.z.w. rek.nr. IBAN: BE50 0012 1571 2518 Vanuit het buitenland – vermeld je ook: BIC: GEBABEBB

ANNULATIES op 10 kalenderdagen of minder geven geen recht op terugbetaling! (bij annulering betaal je altijd € 15 administratiekosten). Wanneer China Arts een activiteit annuleert, dan betalen wij je het volledige 
bedrag terug of geven wij je de mogelijkheid om het bedrag voor een andere cursus te gebruiken.

Inschrijvingen gebeuren in volgorde van de betalingsdatum. Omdat wij met beperkte groepen werken, is tijdig inschrijven in je eigen voordeel. INBEGREPEN in de prijs van de lessen (in Ballaarstraat 114): thee tijdens
pauzes. BELANGRIJK: voor het betreden van de oefen-/lesruimtes: ALTIJD schoenen aantrekken die geen sporen op de (houten) vloer nalaten of schoenovertrekken gebruiken; de ruimte NIET betreden met de schoenen
die je buiten draagt!

Onze lessen/seminaries/workshops staan voor iedereen open. Je bent als vrije student niet verplicht een opleiding te volgen. Als vrije student is het niet mogelijk aan de examens deel te nemen en/of een diploma 
te behalen. Lesdata en -plaatsen kunnen om praktische redenen wijzigingen ondergaan. Wijzigingen worden aan ingeschrevenen meegedeeld en verschijnen gewoonlijk op de nieuwspagina's op het internet 
(www.facebook.com/TASCAlchemy en www.taoiststudies.org).

Een lesuur bedraagt officieel 50 minuten; bij colleges van meer dan twee uren wordt een korte pauze ingelast.
Wij volgen de coronaprotocollen. De lesruimte heeft een luchtzuiveringsinstallatie om virussen te doden en de lucht te zuiveren. Respecteer indien mogelijk de aanbevolen afstand en draag, zo je wil, een mondkapje.

Probeer op tijd te komen, zo toon je respect voor de traditie, je docenten en je medestudenten!

Contact: www.taoiststudies.org info@taoiststudies.org +32(0)32 48 13 87

Wij bewaren uw persoonsgegevens in een beveiligd computerbestand en op papier (inschrijvingsformulieren) en dit alleen om uw inschrijvingen te registreren en om u te kunnen verwittigen i.v.m. 
informatie, wijzigingen en/of updates m.b.t. de cursussen. Wij delen uw informatie niet met derden. Wenst u dat wij uw gegevens niet langer bewaren, dan verwijderen wij deze gegevens op uw verzoek.

China Arts vzw, ondernemingsnummer 0441860536, maatschappelijke zetel: Ballaarstraat 114 2018 Antwerpen, RPR Antwerpen 


