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Op al onze overeenkomsten, opleidingen , trainingen, lessen, cursussen, workshops en andere activiteiten zijn de algemene 
voorwaarden van De Weideblik van toepassing en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. 

 

De Weideblik 
Gea Scholtens-Stiekema 

         Bosweg 20  
                   6704 AM Wageningen 
         Tel.   0317-411900 
         Mob. 06-11772723 
          info@deweideblik.nl 

        www.deweideblik.nl  
           

      
Inschrijfformulier kwaliteitsregistratie KRWB 
Met dit formulier kun je je aanmelden voor het kwaliteitsregister KRWB.  
Graag hieronder je gegevens invullen. 
 
Naam deelnemer  

*Naam eigen  bedrijf  

*Werkzaam bij  

Plaats bedrijf of activiteiten  

Provincie bedrijf of activiteiten  

Email deelnemer (of bedrijf)  

Website deelnemer (of bedrijf)  

* indien van toepassing 

Verzoek om erkenning van de volgende kwalificatie(s): (s.v.p. aankruisen) 

 Docenten Kinderyoga. 

 Docenten Peuter-Kleuteryoga. 

 Docenten Babymassage met yoga.    

 Docenten Peutermassage met Yoga. 

 Holistische Kindercoaches. 
Graag wat van toepassing is aankruisen: 

 Mijn verzekeringsmaatschappij  WA-beroepsbeoefening ………………  

 Mijn polisnummer verzekering beroepsbeoefening (WA)  ……………… 

 Wenst contactgegevens collectief aanbod verzekering  

 Ik heb geen extra verzekering nodig en ben verzekerd via mijn werkgever. 

 Kopie certificaat “Eerste Hulpverlening Kinderen en Volwassenen” voor deze 
doelgroep toegevoegd. 

 Wenst inschrijving cursus “Eerste Hulpverlening Kinderen en Volwassenen” . 

 Kopie van goed gedrag (VOG) toegevoegd 

 Graag ontvang ik de factuur voor de inschrijving. 
 
De ondergetekende deelnemer verklaart hierbij zich in te inschrijven in het Kwaliteitsregister KRWB en 
te werken volgens de “Voorwaarden registratie KRWB” en zich te conformeren aan de opgestelde 
gedragscode KRWB. 
Deze inschrijving krijgt de status “in behandeling” zolang je nog niet aan alle voorwaarden voldoet 
en/of de inschrijving nog niet is betaald. Het kwaliteitslogo(‘s) en het KRWB certificaat ontvang je als je 
aan alle voorwaarden hebt voldaan. 

 
Ondertekening deelnemer   datum   plaats 
 
 
 
Het opzeggen van de inschrijving KRWB is ten allen tijde mogelijk na het sturen van een email aan De Weideblik. 

De Weideblik 

     
Yoga-, Massage- en 

Trainingscentrum 
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