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INSCHRIJVINGSFORMULIER – WAKE UP ACADEMY 
* Esther Dick *  E-mail : esther@wake-up.academy  * 

*  +32 (0)485 506 994  * 
 
 
Persoonlijke gegevens 
 
Naam en voornaam: 
 
Adres: 
 
Gsm nummer: 
 
Geboortedatum: 
 
Naam en contactgegevens van persoon te bereiken in geval van nood: 
 
 
Ik schrijf me in voor het basisjaar (eerste jaar) van het Wake Up Academy jaartraject 
voor het schooljaar 2020-2021.  
 
 Uiterste inschrijfdatum 10 september 2020 
 12 – 14 studenten max per jaar 

 
 
Inschrijving is compleet  
na ontvangst van het inschrijvingsdossier, bevattende : 
 

1. Ondertekend inschrijvingsformulier (2 pagina’s)  
2. Een geschreven motivatie. Vertel waarom je deze opleiding wil volgen en geef aan je 

momenteel medicatie of antidepresiva neemt. 
 
na het overmaken van een voorschot van 600 euro op rekeningnummer  
BE 39 5230 8047 5319 op naam van Esther Dick met vermelding van je ‘naam + basisjaar’ 
 
Ik schrijf me in (aanvinken wat van toepassing is) 
 
0 Ik schrijf me in voor 31 juli en betaal 1850 euro   
Voorschot 600 euro bij inschrijving om je plaats te bevestigen en 1250 euro voor 13 sept. 
 
0 Ik schrijf me in na 31 juli en betaal 1950 euro  
Voorschot 600 euro bij inschrijving om je plaats te bevestigen en 1350 euro voor 13 sept 
 
0 Ik kies voor een verspreide betaling  
490 euro bij inschrijving (voorschot)  
490 euro voor 13 sepember 
490 euro voor 15 november 
490 euro voor 15 januari 
 
0 Tarief voor ondernemingen/btw plichigen + 21% 
Indien je een factuur wenst voor je deelname aan deze opleiding graag je facturatie 
gegevens bezorgen via esther@wake-up.academy.be 
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Inbegrepen in deze prijs : 
- 18 volledige lesdagen van 9u-17u 
- 1 supervisie sessie met Esther gedurende het jaar 
- Maandelijkse open Wake Up mediaties (via zoom)  
- Kopies ‘Het ontwapende zelf’ 
- Water, thee, koffie en versnapering doorheen de lesdag 

 
Niet inbegrepen in deze prijs : 

- Verplichte supervisie/therapie sessies gedurende het jaar (min 6 sessies) 
- Aan te kopen boeken gedurende de opleiding 
- Lunch tijdens de lesdag 
 

Lesdagen basisjaar in 2020-2021 : 
 
Zondag 13 september, Vrijdag 25 september 
Vrijdag 9 oktober, Vrijdag 23 oktober 
Zondag 8 november, Vrijdag 20 november 
Vrijdag 4 december, Vrijdag 18 december 
Vrijdag 15 januari, Vrijdag 29 januari 
Vrijdag 12 februari, Vrijdag 26 februari  
Zondag 14 maart, Vrijdag 26 maart 
Vrijdag 9 april, Vrijdag 23 april 
Vrijdag 7 mei , Zondag 23 mei 
 
 
Wake up is een traject van diepgaande persoonlijke groei. Door de psycho-spirituele 
ontwikkeling in combinatie met energiewerk wordt het groeiproces van binnen uit 
gestimuleerd. Dit brengt beweging in je proces. In de opleiding leren we omgaan met deze 
verandering en de mogelijke chaos. En het is aangeraden om naast de opleiding de nodige 
therapie te volgen en om je te laten ondersteunen in dit proces. (min 6 sessies per jaar) 
(gelieve onderstaand vakje aan te klikken) 
 
 
 
 
 
 
Ik begrijp en aanvaard dat er geen terugbetaling kan plaatsvinden indien ik beslis om de 
opleiding stop te zetten gedurende het jaar. 
 
Voor akkoord : 
 
Datum 
 
Naam en voornaam 
 
Handtekening 
 
 

Welkom !! Op 13 september start voor jou het WAKE UP avontuur !  
Wakkere groeten, Esther 

 

 
“Ik ben op de hoogte dat dit werk mijn proces van persoonlijke groei stimuleert. Ik 
neem volledige verantwoordelijkheid voor mijn eigen proces en laat me bijstaan door 
een ‘luisterend oor’ voor de delen in mijn proces die extra aandacht nodig hebben.” 
 


