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Disclaimer - De trainingen/ coaching/ cursussen/ publicaties/ demonstraties/ clinics/ boeken/ adviezen/ informatie en overige 

vormen van communicatie worden door PaardenInzicht/ Margreet Noordanus en samenwerkingspartners zijn met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid gegeven/samengesteld. PaardenInzicht en/of Margreet Noordanus en samenwerkingspartners 

kunnen echter op generlei wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade/ gevolgen/ letsels. 

Deelname aan de trainingen/ coaching/ cursussen/ demonstraties/ clinics zowel online als offline en het gebruik van 

mondelinge/schriftelijke adviezen en informatie uit publicaties/ boeken/ brieven/ internet/ e-mails/ world wide web en alle 

overige communicaties zowel mondeling als schriftelijk in welke vorm dan ook, is derhalve geheel voor eigen rekening en 

risico van de deelnemers/ lezers/ gebruikers. 
 

 

 

Kennismaken met de succesformule  

van PaardenInzicht? 
Dan bent u van harte welkom op:  

Donderdag 24 januari 15.30-18 uur 

Donderdag 7 februari 15.30-18 uur 

 

 

 

Hoe komt het dat PaardenInzicht, inmiddels al 8 jaar, individuele medewerkers, 
teams, managementteams, leidinggevenden en directies succesvol begeleidt bij 
het (verder) ontwikkelen en het zetten van ‘the next step’? 

Wat houdt de succesaanpak van PaardenInzicht in? 

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst van PaardenInzicht krijgt u uitleg, 
antwoorden en een demonstratie! 

 
 

VOOR WIE: deze kennismakingsbijeenkomsten worden georganiseerd voor leidinggevenden, 
management, directie en HR professionals van: MKB, Multinationals en Familiebedrijven. 
 
DATA: 

 Donderdag 24 januari 2019 15.30-18.00 uur 

 Donderdag 7 februari 2019 15.30-18.00 uur 
 
PROGRAMMA: inloop, welkom, kennismaking met Margreet, uitleg, demonstratie paardencoaching 
(wie weet bent u een van de gelukkige deelnemers!**), gelegenheid tot het stellen van vragen en 
afsluiting. 
 
LOCATIE: Ruitersport Equidrôme, Straelseweg 374, 5916 AD Venlo. 
Bij deze locatie is er volop gelegenheid tot parkeren. 
 
AANMELDEN: stuur een mailtje naar info@paardeninzicht.nl en geef aan voor welke datum u zich 
wilt aanmelden. Zodra u onze bevestiging heeft ontvangen bent u definitief aangemeld.  
 
GRATIS: deze kennismakingsbijeenkomst inclusief koffie en thee**, wordt u door PaardenInzicht 
aangeboden. Er is wel 1 maar: kunt u onverhoopt niet komen? Dan is het geen probleem als uw 
collega komt! Definitief verhinderd? Laat dat dan uiterlijk 48 uur van te voren weten, na die tijd is het 
no-show fee Euro 30,00 (excl. BTW) van toepassing. 

 

VAN HARTE WELKOM op 24 januari of 7 februari, 
Met vriendelijke groet,  
Margreet 
 

* Voor deelname aan de demonstratie, is het nodig stevige schoenen mee te nemen. 
** Iets anders drinken dan koffie/thee? Dat kan en is verkrijgbaar in het inpandige Ruitercafé, wel 
graag zelf afrekenen.  
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