
 
 

 

NLP-ACTIVATE-YOUR-GOOD-MOOD-DAY!!! 
Een enthousiasmerend en motiverend good-mood-cadeau. 
 
- Ben je klaar met stress en/of negativiteit? 
- Kun je een mentale opkikker gebruiken? 
- Ben jij toe aan een toffe leerzame dag?  
  Dan is deze dag voor jou! 
 
De 'Activate-your-good-mood-day' is dé NLP-dag om 
een enthousiaste, gemotiveerde, relaxte en/of blije 
mood te activeren. Je leert ook je motivatie, 
creativiteit én zelfvertrouwen te vergroten!  
 
Gun jezelf, jouw vriend(in), collega of medewerker 
dit cadeau. Schrijf je in voor de good-mood-prijs 
van €97,- in plaats van € 297,- 
 
Tip: 
De NLP introductieworkshop van € 15,- is een gave 
aanvulling op de 'Activate your goodmood day!' 
 
Extra aanbieding: 
NLP-'Activate-your-good-mood-day' + EFT-workshop € 249,- in plaats van €272,- !  
 
Schrijf je ook in voor de 14-daagse NLP business practitioner training dan ontvang 
je €75,- korting op de trainingsinvestering. 
 
 
 
INFORMATIE 
- Data: Kijk voor data en tijden op de agenda op de homepage van onze website: 

https://smartdifference.nl 
- Investering: € 97,- in plaats van € 297,00  

De investering is exclusief B.T.W. via Smart Difference en vrij van B.T.W. via Vortex  
- Inschrijving: met behulp van de formulieren op de volgende pagina's. 
- Informatie: Karlijn Vrolijk: karlijn@smartdifference.nl of +31(0)6 – 52 680 330 



 
 

 

INSCHRIJFFORMULIER SMART DIFFERENCE 
Let op: Kun je de b.t.w. niet aftrekken? Schrijf je b.t.w.-vrij in via Vortex, zie het inschrijfformulier op de volgende pagina. 
 

GEGEVENS DEELNEMER: 

Naam organisatie/werkgever :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Voor- en achternaam : dhr. / mevr. …………………………………………………………………………………………….……………………… 
Privé-adres : ……………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Postcode/woonplaats : …………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

Telefoon thuis : ……………………………………………….… Telefoon zakelijk : …………………………….…….…………………. 
Mobiel nummer privé : ……………………………………………….… Mobiel zakelijk : …………………………….……….……………… 

E-mailadres :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum : ……………………………………………… Functie: ………………………………………………………...……………… 
 
AANMELDING VOOR 
¨ De training/workshop: : .………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
 Data : ………………………………………………..…………Investering : …………………….……………..…excl. b.t.w. 
 
¨ De training/workshop: : .………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 
 Data : ………………………………………………..…………Investering : …………………….……………..…excl. b.t.w. 
 
¨ De training/workshop: : .………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

 Data : ………………………………………………..…………Investering : …………………….……………..…excl. b.t.w. 
 
VOORWAARDEN: 
De trainingsinvestering dient 2 weken voorafgaand aan de training op de rekening van Smart Difference te staan. 
Bij verhindering na aanmelding gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 
� Annulering dient schriftelijk of per mail doorgegeven te worden, waarbij de datum van ontvangst van de brief 

of mail door Smart Difference als datum voor het berekenen van de annuleringstermijn wordt gehanteerd. 
�  Bij annulering langer dan 21 werkdagen voorafgaand aan de 1e trainingsdag berekent Smart Difference geen vergoeding. 
� Bij annulering binnen 21 werkdagen voorafgaand aan de 1e trainingsdag berekenen wij 100% van de investering, 

er mag er een vervanger deelnemen. 
 
Akkoord deelnemer  

Datum / plaats : .…………………………………………………………………………………………   Handtekening deelnemer: 
Naam : .………………………………………………………………………………………… 
 
 
INDIEN VERGOEDING DOOR WERKGEVER: Naam   
Naam werkgever :  .……………………………………………………………… opdrachtgever : …………………………..………………......……… 

Functie :  .……………………………………………………………… Telefoon : …………………………..………………......……… 

E-mailadres : .………………………………………….…………………… Mobiel : …………………………..………………......……… 
Adres / woonplaats : .………………………………………………………………….....................................................……………..……….………… 

Indien gewenst door opdrachtgever: aanvullende gegeven t.b.v. factuur : …………………........……………………………………………… 
 
Handtekening opdrachtgever voor akkoord:   Handtekening opdrachtgever: 
Naam / functie : .………………………………………………………………………………………… 

 Datum / plaats : .………………………………………………………………………………………… 



 
 

 

INSCHRIJFFORMULIER VORTEX  
Let op: Kun je de b.t.w. wel aftrekken? Schrijf je dan in via Smart Difference zie het formulier op de vorige pagina. 
 

GEGEVENS DEELNEMER: 

Naam organisatie/werkgever :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Voor- en achternaam : dhr. / mevr. …………………………………………………………………………………………….……………………… 
Privé-adres : ……………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Postcode/woonplaats : …………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

Telefoon thuis : ……………………………………………….… Telefoon zakelijk : …………………………….…….…………………. 
Mobiel nummer privé : ……………………………………………….… Mobiel zakelijk : …………………………….……….……………… 

E-mailadres :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum : ……………………………………………… Functie: ………………………………………………………...……………… 
 
AANMELDING VOOR 
¨ De training/workshop: : .………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

 Data : ………………………………………………..…………Investering : …………………….…………….vrij van b.t.w. 
 
¨ De training/workshop: : .………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 
 Data : ………………………………………………..…………Investering : …………………….…………….vrij van b.t.w. 
 
¨ De training/workshop: : .………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

 Data : ………………………………………………..…………Investering : …………………….…………….vrij van b.t.w. 
 
VOORWAARDEN: 
De trainingsinvestering dient 2 weken voorafgaand aan de training op de rekening van Vortex te staan. 
Bij verhindering na aanmelding gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 
� Annulering dient schriftelijk of per mail doorgegeven te worden, waarbij de datum van ontvangst van de brief 

of mail door Vortex als datum voor het berekenen van de annuleringstermijn wordt gehanteerd. 
�  Bij annulering langer dan 21 werkdagen voorafgaand aan de 1e trainingsdag berekent Vortex geen vergoeding. 
� Bij annulering binnen 21 werkdagen voorafgaand aan de 1e trainingsdag berekenen wij 100% van de investering 

er mag er een vervanger deelnemen. 
 
AKKOORD DEELNEMER  

Datum / plaats : .…………………………………………………………………………………………   Handtekening deelnemer: 
Naam : .………………………………………………………………………………………… 
 
INDIEN VERGOEDING DOOR WERKGEVER: Naam   
Naam werkgever :  .……………………………………………………………… opdrachtgever : …………………………..………………......……… 

Functie :  .……………………………………………………………… Telefoon : …………………………..………………......……… 

E-mailadres : .………………………………………….…………………… Mobiel : …………………………..………………......……… 
Adres / woonplaats : .………………………………………………………………….....................................................……………..……….………… 

Indien gewenst door opdrachtgever: aanvullende gegeven t.b.v. factuur : …………………........……………………………………………… 
 
 
Handtekening opdrachtgever voor akkoord:   Handtekening opdrachtgever: 
Naam / functie : .………………………………………………………………………………………… 

 Datum / plaats : .………………………………………………………………………………………… 
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