
In dit document vind je alle voorwaarden voor de 5-strippenkaarten. De rede om deze strippenkaarten aan 

te bieden is om klanten de mogelijkheid te bieden vaker te komen en een ‘traject’ te volgen. Wat ik 

regelmatig tegenkom bij familieopstellingen dagen was dat deelnemers het idee hadden dat het ‘nu moest 

gebeuren’. Terwijl ik  in mijn eigen proces gemerkt heb hoe waardevol het is om familieopstellingen te 

blijven doen. Zo doe ik nog steeds ieder jaar minimaal 3 dagen zelf mee aan familieopstellingen als 

representant en soms ook als vraagsteller bij supervisie.  

1. Vraag inbrengen of representeren: Er worden 2 strippenkaarten aangeboden. Je kan met de 5-

strippenkaart voor een vraag inbrengen 5 keer deelnemen en een vraag inbrengen. Met een 5-

strippenkaart voor representeren kan je 5 keer deelnemen als representant. 

2. Iemand meebrengen: je mag op de strippenkaart andere mensen meenemen. De kaart is niet 

persoonsgebonden. 

3. Prijs: de 5-strippenkaart voor representeren is 150 euro (inclusief BTW). Dan kom je uit op 30 euro per 

deelname. De 5-strippenkaart voor een vraag inbrengen is 400 euro (inclusief BTW) Dan kom je uit op 80 

euro per deelname. 

4. Geldigheid: de kaarten zijn onbeperkt geldig. 

5. Kaart: nadat je de 5-strippenkaart hebt besteld en betaald krijg je de kaart overhandigd op de 
eerstvolgende familieopstellingendag waarvoor je je hebt opgegeven.  
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6. Betaling: betaling kan via factuur d.m.v. bankoverschrijving. Ook kan je afrekenen op de 
familieopstellingen dag zelf, contant of eventueel met pin.  

7. Annulering:  annulering van een familieopstellingen dag waarvoor je je hebt opgegeven met de 

strippenkaart kan binnen 48 uur voor aanvang. Later dan 48 uur wordt 1 strip in rekening gebracht. 

8. Restitutie: restitutie is in principe niet mogelijk. De kaart is echter niet persoonsgebonden dus je kan 

deze overhandigen aan iemand anders. 
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