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1. Inschrijving en toelating 
 

De inschrijving voor deze opleidingen gebeurt via onze website en is pas definitief bij het betalen van 
het voorschot (uiterlijk 7 kalenderdagen na de inschrijving). 

 
2. Aanwezigheden 

Tarayogini verwacht dat de cursist voor 100% aanwezig is in alle lessen.  
Bij dringende gevallen zal de cursist zijn afwezigheid vooraf melden aan Maaike Decock.  
Indien de gemiste les moet ingehaald worden dan wordt hiervoor een meerkost aangerekend. 

 
3. Betalingswijze: 

 
A. Aan Tarayogini: 
De cursist verbindt er zich toe het verschuldigde bedrag te betalen voor de start van de opleiding. 
Bij inschrijving wordt een voorschot verwacht van 500 euro,dit maakt ook je deelname definitief. 
Dit voorschot dient uiterlijk 7 dagen na aanmelding overgemaakt te worden anders is je deelname 
tot deze opleiding niet meer verzekerd. 
De rest van het bedrag wordt betaald ten minste 1 week voor de opstart van de opleiding. 
 
Overzicht van de opleidingen en opleidingskost (alle bedragen zijn incl. BTW): 
o Lu Jong I teacher, Tibetan Healing Yoga: 2.000 euro  
o Lu Jong II teacher, Tibetan Healing Yoga: 1.730 euro  
o Tog Chöd teacher, wisdom sword: 2.000 euro  
o Authentique Tibetan Mind Training (advanced Mindfulness Teacher): 1.560 euro  
o Buddhist Psychology in daily life: 1.560 euro 
 
De betaling gebeurt per storting op rekeningnummer IBAN BE89 0688 9913 7685 met de 
mededeling: “Naam opleiding – je naam en voornaam”. 
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B. Aan Nangten Menlang: 
 
De cursist zal zich na inschrijving bij Tarayogini ook inschrijven bij Nangten Menlang International 
op https://tulkulobsang.org , tabblad Tourplan – “teacher certification program”. 
Overzicht van de opleidingen en opleidingskost :  

o Lu Jong I teacher, Tibetan Healing Yoga: 420 euro  
o Lu Jong II teacher, Tibetan Healing Yoga: 195 euro  
o Tog Chöd teacher, wisdom sword: 420 euro  
o Authentique Tibetan Mind Training (advanced Mindfulness Teacher): 400 euro  
o Buddhist Psychology in daily life: 400 euro 

 
Na overschrijving van het bedrag aan Nangten Menlang International zal het cursusmateriaal 
naar Maaike Decock, de educator opgestuurd worden. 
 

4. Vroegtijdig stopzetten van de opleiding 
Indien men de opleiding vroegtijdig wenst te beëindigen wordt volgende procedure gevolgd. 
Men dient een gesprek aan te vragen met Maaike Decock waarin de stopzetting besproken 
wordt. Men blijft het volledig cursusbedrag verschuldigd, een terugbetaling is niet mogelijk. 
Wel kan de cursus op een later tijdstip ingehaald worden, aansluitend bij een andere groep in de 
toekomst, mits overeenkomst met Maaike Decock én mits een extra betaling van 30% van het 
corresponderende bedrag van de opleiding (detail zie punt 3 – a)  
 

5. Kwaliteitsgarantie 
Tarayogini verbindt er zich toe de lessen te organiseren zoals voorgeschreven door Nangten 
Menlang International en vermeld in de informatie van de opleiding op de website. 
 

6. Opleiding & begeleiding 
Tarayogini verklaart dat in de bovengenoemde prijs alle lessen inbegrepen zijn, alsook bijkomend 
ondersteunend studiemateriaal. 
 

7. Verantwoordelijkheid 
De cursist start deze opleiding op eigen verantwoordelijkheid en verbindt zich er toe om mee te 
delen aan de verantwoordelijke van de opleiding of men in fysieke of psychologische 
behandeling is en of men medicatie, alcohol of drugs neemt.  
Indien er problemen zijn van welke aard dan ook verwacht Tarayogini dat de cursist contact 
opneemt met de verantwoordelijke van de opleiding zodat een oplossing of begeleiding kan 
worden besproken. 
 
 

 


