Kosten
PowerInzichten

Korte Omschrijving

€ 450,00 excl. BTW

Zeer krachtige all inclusive
workshop van 3 uur.

VOORDEEL VOOR PARTICULIEREN:
De 21% BTW wordt u geschonken door
PaardenInzicht!

Voor wie: Voor deelnemer die inzicht en handvatten nodig heeft en bereidt is actief naar
zichzelf te kijken en stappen te zetten.
Aantal deelnemers
1.

Voor iedereen die ‘iets wil veranderen’ in zijn/haar leven, maar niet weet wat. Voor
iedereen die onrust of onvrede voelt of een bepaalde situatie actief wil veranderen.
Voor wie niet: Niet voor degene die de paardencoaching ‘wel eens wil proberen’ en ook
niet voor degene niet er niet aan toe is actief aan de slag te gaan en stappen te zetten .

Doel /thema

In onderling overleg of je
onderzoekt tijdens de
PowerInzichten het
doel/thema/coachvraag.

Wat leer je?
Je krijgt inzicht in doel / thema /
coachvraag.
Je krijgt inzicht in jezelf, in je
vaardigheden, talenten en aandachtspunten.

Wat te verwachten bij een traject / eenmalig
basis opbouw / op maat

Traject of éénmalig

Opbouw: 1/2 uur welkom, kennismaking, uitleg
en 2 met het coachpaard aan de slag en ½ uur
nabespreken.

Eénmalig of in combi met de
PowerTerugkom.

Tussentijds: bij het direct boeken van de
PowerTerugkom is een tussentijdse reflectie- en
huidwerkopdrachten INBEGREPEN (ter waarde
van Euro 150,00)

Wat brengt het je?
Het brengt je een doel / thema / coachvraag om mee verder te werken.
Daarbij brengt inzicht, handvatten en/of oplossingen aangaande het doel of thema dat
je hebt ingebracht, waarmee je direct na de sessie je voordeel mee kunt doen en
waarmee je actief stappen in je ontwikkeling kunt gaan zetten.
Wat is nog meer inbegrepen?

Wat is inbegrepen?
Intake van 1 uur via mail, telefoon
of ten kantore en dat is incl.
reiskosten en reistijd tot een max
van 2 uur!

Voorbereidingskosten en
voorbereidingstijd kantoor met
betrekking tot samenstellen
programma, uitwerken
coachthema en oefeningen op
maat maken.
TEVENS INCLUSIEF: Regelen
locatie, paarden, catering en
overige benodigdheden.

En wat nog meer?
Locatie en paard huur (ook paarden eten!)
Mail en telefonisch contact, administratieve
handelingen en voorbereidingstijd ter plekke.
TEVENS INCLUSIEF: reiskosten en reistijd tot
een max van 2 uur!

Inclusief: koffie/thee en
exclusief overige catering – deze
wordt separaat gefactureerd.
Nog een gratis EXTRA!
De mogelijkheid tot reflectie, door middel van een PDF die u toe gezonden wordt.
Stuurt u de reflectie in? Dan ontvangt u gratis éénmalig persoonlijke feedback en tips ter waarde van Euro 85,00 (excl. BTW)
per persoon.
Waar coacht PaardenInzicht

Ben je allergisch?

PaardenInzicht coacht door heel
Nederland.

Sommige deelnemers hebben
voldoende aan hun medicatie.
Anders: eerst overleggen met
behandelend arts.

PaardenInzicht heeft hiervoor een
netwerk van coachlocaties.

Angst
Deelnemers die angstig zijn, kunnen ook terecht,
hier wordt rekening mee gehouden.
En er wordt niet op het paard gereden!

Boekingen, offerte of verdere
informatie opvragen

Tel: 0622360999

Link naar de blog: Hoe werkt
coaching met paarden?

https://paardeninzicht.nl/blog-paardencoaching/

PaardenInzicht takes you and your team to the next level!
Business Training en Coaching met Paarden
www.PaardenInzicht.nl
info@PaardenInzicht.nl
Tel: 0622360999

Email: info@paardeninzicht.nl
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