
Schitter als “leraar”

Tog Chöd, zwaardyoga
Praktische informatie



Tog Chöd teacher opleiding2020-2021  

Tijdens het weekend

Module 1:

21 en 22 maart 2020

26 april 2020

27 juni 2020

Module 2:

11 en 12 juli 2020

5 en 6 september 2020

26 en 27 september 2020

Module 3:

19 en 20 december 2020

demonstratie in de klas op 10 januari 2021  

examen op 31 januari 2021

De data van de masterclasses in 2021 zijn nog niet gekend.



Prijs van de opleiding bij een educator

De totale prijs bedraagt 2.420 €:

 420 € (incl. BTW) betaal je uiterlijk 3 weken voor de opstart aan Nangten Menlang International Boeddhistisch  

centrum voor de ontwikkeling van het programma alsook voor de terbeschikkingstelling van jullie studiemateriaal  

(een Engelstaloge syllabus) en promotiemateriaal.

 De opleiding zelf kost 2.000 € (incl. BTW).

Je aanmelden voor de opleiding kan je door 500 € (incl. BTW) als voorschot te storten aan Tarayogini. Daarmee is  

jouw plaats voor de opleiding gereserveerd. De rest van het bedrag, namelijk 1.500 € (incl. BTW), betaal je voor de  

start van de opleiding.

Er is een mogelijkheid tot een afbetalingsplan voor de resterende 1.500 € (incl. BTW). Dit kan in zes maanden

afbetaald worden. (Bij een afbetalingsplan wordt er wel een supplementair bedrag van 150 € aangerekend.)

Je krijgt steeds een factuur. Gelieve indien nodig bij de inschrijving de juiste adresgegevens en het BTW-nummer door  

te geven.

De masterclass met Tulku Lobsang kost 380 € (zonder accommodatie en eten) en is bij de inschrijving te betalen aan

Nangten Menlang International Boeddhistisch centrum.



Annuleringsvoorwaarden

We vragen om je inschrijving goed te overwegen. Indien je je inschrijft en de opleidingsovereenkomst ondertekent, is  

deze definitief. Annuleren gebeurt steeds schriftelijk, per post of via e-mail.

 Annuleren voor opstart: verlies van het voorschot

 Vroegtijdige stopzetting: geen terugbetaling mogelijk

Wanneer we onvoldoende inschrijvingen hebben, zijn we gerechtigd de opleidingen af te gelasten tot 1 week voor  

de start.

Ik ben blij jullie te kunnen begroeten op de opleiding.

Heb je nog een aantal onbeantwoorde vragen, neem dan gerust contact op.


