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Prijsinvestering voor LEVEL ONE: 2021
Prijzen geldig op INFO@B-One®-Momentvan 05 december 2021

(bij inschrijving op 05 december 2021 zelf en t.e.m. 06 december 2021 (middernacht)

Basisprijs voor dit alles: €2.675* NU €2.375*
Indien je ten laatste op 06 december 2021, middernacht, inschrijft en in één keer betaalt:
+ GRATIS K.R.ONE-Kleurset twv €25 (incl BTW)

Ja, ik kies voor deze optie 1 en betaal €2.375*

Extra bonus tot 05/12/21 - 23:59 ->  + 1 EXTRA GRATIS ME@B-One®-Sessie (of 3 OCM's) met Yves

In 7 delen betalen? Dat kan ook. Dit is optie 2!
      
Bij inschrijving: €382* NU €359*

Je tweede betaling start in januari 2022 en de laatste factuur krijg je in juni 2022
+ GRATIS K.R.ONE-Kleurset twv €25 (incl BTW)

+ 6 opeenvolgende deelfacturen: €359*
Indien je ten laatste op 06 december 2021, middernacht, inschrijft en in 7 keer betaalt:

Ja, ik kies deze optie 2 en betaal de voorschotfactuur van €359*
+ 6 opeenvolgende deelfacturen vanaf januari 2022.

In 12 delen betalen? Dat kan. Dit is optie 3!
      
Bij inschrijving: €231*  + 11 opeenvolgende deelfacturen: €219*NU €219*

Je tweede betaling start in januari 2022 en de laatste factuur krijg je in November 2022
+ GRATIS K.R.ONE-Kleurset twv €25 (incl BTW)
Indien je ten laatste op 06 december 2021, middernacht, inschrijft en in 12 keer betaalt:

Ja, ik kies deze optie 3 en betaal meteen het voorschot 
+ 11 opeenvolgende deelfacturen vanaf januari 2022.

 excl. 21% BTW  ° vink het juiste vakje aan om jouw optie op te geven.

Y V E S  B O O N E -  B - O N E ® - C O A C H / W O R T E L W E R K E R ®

Extra bonus tot 06/12/21 - 23:59 ->  + 1 EXTRA GRATIS ME@B-One®-Sessie (of 3 OCM's) met Yves

Extra bonus tot 06/12/21 - 23:59 ->  + 1 EXTRA GRATIS ME@B-One®-Sessie (of 3 OCM's) met Yves



Yves Boone 
B-One®-Wortelwerker®

Je krijgt onbeperkt toegang tot Google DRIVE-groep 10, het (Leer)platform van B-One-
Aka-Dee-Me en afgesloten delen van de website van B-One®
    Hier vind je de volledige opbouw en theorie per lesdag en jouw lesgroep
    Toegang tot alle B-One®-MEthodes
    MEditaties en audio begeleiding
    Sleutels voor de K.R.ONE-Methode®
    Alle benodigde werk- en leerdocumenten (pdf’s)
    Oefeningen en opdrachten
    Beeldopnames van de van de theorie per opleidingsdag en per lesblok
    Er is een persoonlijk document tussen jou en Yves.
Je hebt onbeperkt toegang tot dit platform en alles wat ermee gekoppeld is. Dat maakt dat
je ten alle tijde aan de slag kan mét jezelf, vanop eender welke plaats. (Voor deze opleiding
is het wel belangrijk dat je steeds een laptop en internet ter beschikking hebt!) Er zijn ook
online momenten met Yves. 

Gebruik van de besloten Groepen: groep 10 en de grote Wortelwerk groep 
    Hier kun je afstemmen met je collega-cursisten en al je vragen stellen
    Je kan hier plaatsen waar je tegenaan loopt of je inzichten delen
    Het is een manier om contact met de groep te hebben en ook andere groepen. 

Gebruik van de Whatsapp Groep van groep 10: 
    Op deze manier kan ik jullie of jullie elkaar vlugger bereiken indien dit nodig zou zijn.
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Tijdens het eerste jaar van de opleiding ga je vooral
met jezelf aan de slag. In LEVEL ONE ligt het accent op
het ME-traject. Het is jouw 'grote' opruimactie. Dit vormt
de basis, een stevig fundament om in LEVEL TWO met
'de ander aan de slag te kunnen gaan. Vanuit de ME-
versie kom je steeds meer in de WE-versie terecht. Je
past in LEVEL ONE alle enkel B-One®-MEthodes toe
op jezelf toepassen. Het is een boeiende manier om
interactief met jezelf aan de slag te gaan. En om de
eerste stappen richting coachen onder de knie te
krijgen.

LEVEL ONE
NAAR BUITEN BRENGEN WAT VAN BINNEN ZIT
Tijdens deze info@B-One®-INFO-Moment bekijken we
het grotere plaatje. Je krijgt te horen wat je allemaal
gaat ontdekken tijdens LEVEL ONE en volgende
LEVELS. Spreek gerust de Wortelwerkers-in-opleiding
aan voor meer informatie. Als je achteraf nog vragen
hebt, stuur dan gerust een mail naar:
boone.yves@telenet.be

DATA VOOR LEVEL ONE - GROEP 10 start in december 2021

De opleiding bestaat uit 12 lesdagen (1 per maand) in de B-One®-Aka-Dee-ME. Een
lesdag loopt van 9u tot 17u30 en bestaat uit 4 blokken met tussenin pauzes. De les wordt
gegeven door Yves Boone. Tijdens deze dagen krijg je een afwisseling tussen theorie en
praktijk. Je gaat tijdens deze live dagen volop in de ervaring. Je krijgt onbeperkt water,
koffie, thee en versnaperingen. Je lunch breng je zelf mee.

2 live ME@B-One-Sessie met Yves. Op 2 momenten tijdens LEVEL ONE (om de opstart
TM en opstart TP te doen) onderga je in de praktijk van B-One® een live sessie met Yves.
Dit is super belangrijk om zo de 2 belangrijkste trajecten op te starten en tot in de diepte
door te werken, alsook om de ervaring van een 
B-One®Coach/Wortelwerker®-Sessie zelf te ondergaan. Dit is een krachtige leerschool. 

14 online Calls met Yves van 30 min. Verspreid over de eerste 12 lessen in LEVEL ONE
maak je gebruik van deze persoonlijke begeleiding- en afstem calls met Yves. Dit zijn
persoonlijke momenten om zo helemaal bij te benen met de rondes van de K.R.ONE-
Methode®, om vragen te stellen, aan- en/of bijgestuurd te worden waar nodig door Yves.

Je ontvangt alle werk-en oefendocumenten tijdens de opleidingsdag zelf (die
documenten waarmee je op dat moment werkt) achteraf kan je deze steeds downloaden
vanuit jouw DRIVE en terug te vinden op het platform van de B-One®-Aka-Dee-ME.
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Maak je 
GRATIS lid



Voornaam en naam:

Naam onderneming:                                                                        BTW Nr:

Adres onderneming/deelnemer:                                                                                 Nr:

Postcode:                                Locatie:                                                 Land:

E-mail:                                                                                    GSM:

Ik schrijf me in LEVEL ONE - GROEP 10 - startende van januari 2021 tot juni 2022.
Kruis hieronder het vakje aan om duidelijk te maken voor welk optie jij kiest. 

(indien van toepassing

        Ondergetekende, (naam & voornaam invullen)

 _______________________________________________________________
verklaart de algemene voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden. 
In tweevoud opgemaakt en ondertekend. Ook de algemene voorwaarden dienen ondertekend te worden.

Ja, ik kies deze optie 2 en betaal meteen het voorschot €359* (ipv €382*)
+ 6 opeenvolgende deelfacturen: €359* - vanaf december 2021.
Ja, ik kies deze optie 3 en betaal meteen het voorschot €219* (ipv €231*)
+ 11 opeenvolgende deelfacturen van €219* - vanaf december 2021.

Alle facturen dienen binnen de 15 dagen betaald te worden. Als je kiest om gespreid te betalen krijg je elke maand
de volgende factuur toegestuurd. Ook deze dienen steeds binnen de 15 dagen betaald te zijn.

Ik wil wel maar: 

Kruis hieronder het vakje aan om duidelijk te maken voor welk optie jij kiest. 
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(indien van toepassing

Datum:                                              Handtekening:

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden voor de volgende GROEPEN. 

Ja, ik kies voor deze optie 1A en betaal €2.375* (ipv €2.675*)

 excl. 21% BTW  ° vink het juiste vakje aan om jouw optie op te geven.*

B-One-Coaching.be, Vremdesesteenweg 86A Bus 1, 2530 Boechout.
 

 Kopie voor deelnemer

Voornaam en naam:

Naam onderneming:                                                                        BTW Nr:

Adres onderneming/deelnemer:                                                                                 Nr:

Postcode:                                Locatie:                                                 Land:

E-mail:                                                                                    GSM:

Ik schrijf me in LEVEL ONE - GROEP 10 - startende van januari 2021 tot juni 2022.
Kruis hieronder het vakje aan om duidelijk te maken voor welk optie jij kiest. 

(indien van toepassing

        Ondergetekende, (naam & voornaam invullen)

 _______________________________________________________________
verklaart de algemene voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden. 
In tweevoud opgemaakt en ondertekend. Ook de algemene voorwaarden dienen ondertekend te worden.

Ja, ik kies deze optie 2 en betaal meteen het voorschot €359* (ipv €382*)
+ 6 opeenvolgende deelfacturen: €359* - vanaf december 2021.
Ja, ik kies deze optie 3 en betaal meteen het voorschot €219* (ipv €231*)
+ 11 opeenvolgende deelfacturen van €219* - vanaf december 2021.

Alle facturen dienen binnen de 15 dagen betaald te worden. Als je kiest om gespreid te betalen krijg je elke maand
de volgende factuur toegestuurd. Ook deze dienen steeds binnen de 15 dagen betaald te zijn.

Ik wil wel maar: 

Kruis hieronder het vakje aan om duidelijk te maken voor welk optie jij kiest. 

(indien van toepassing

Datum:                                              Handtekening:

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden voor de volgende GROEPEN. 

Ja, ik kies voor deze optie 1A en betaal €2.375* (ipv €2.675*)

 excl. 21% BTW  ° vink het juiste vakje aan om jouw optie op te geven.*

B-One-Coaching.be, Vremdesesteenweg 86A Bus 1, 2530 Boechout.
 

 Dit deel terug geven aan B-One®
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Algemene voorwaarden:
1. De deelnemers kunnen beginnen aan de opleiding van zodra het volledige bedrag gestort werd, hetzij de eerste
factuur van de gekozen betaal optie is voldaan.
2. Het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld is verschuldigd vanaf het moment dat de deelnemer zich heeft
ingeschreven voor de opleiding, ongeacht of de cursist deze opleiding stopzet, voor welke reden ook. Het
resterend bedrag blijft ten alle tijde volledig en volgens afgesproken voorwaarden te voldoen. Het kan onder geen
beding geheel of deels worden teruggevorderd of verminderd. Indien je in schijven betaalt, komt elke
volgende maand de volgende factuur. Hetzij nog 6 of nog 11 vervolgfacturen.
3. Om te kunnen slagen in LEVEL ONE moeten de deelnemers alle opleidingsdagen hebben gevolgd  of, in geval
van afwezigheid, het nodige doen om de gemiste opleidingsdag in te halen (via de opnames van FB-Live of de
filmpjes van de VIMEO map). Uiteraard kan dit enkel voor theoretische lesblokken. De student is zelf
verantwoordelijk voor het inhalen van het lesmateriaal of het ondergaan van de oefeningen. Je kan maximum één
opleidingsdag missen. 
4. De opdrachten en het huiswerk dienen binnen de vooropgestelde termijn te worden afgewerkt. Meestal is dat ten
laatste de dag vóór de volgende lesdag. Zo niet wordt de termijn expliciet vermeld. 
5. De volledige inhoud van de opleiding valt onder intellectueel eigendom van Yves Boone - B-One® van B-One-
Coaching.be.  Deze mag niet verder verspreid worden zonder voorafgaande, expliciete toestemming. Het behalen
van een LEVEL ONE & TWO geeft je niet automatisch het recht om het B-One® materiaal of de B-One®-Methodes
te gebruiken, noch in eigen opleiding of workshops over te nemen.
6. Door inschrijving voor de opleiding verklaart de deelnemer dat hij/zij akkoord gaat met deze algemene
voorwaarden en dat hij/zij deze ook zal naleven.
7. De deelnemer is op de hoogte van de Privacy Policy, terug te vinden op de website van B-One® en gaat
hiermee akkoord. http://b-one-coaching.be/algemene-voorwaarden-privacy-policy-disclaimer/

        Ondergetekende, (naam & voornaam invullen)

 _______________________________________________________________
verklaart de algemene voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden. 
In tweevoud opgemaakt en ondertekend.

Datum:                                              Handtekening:

B-One-Coaching.be, Vremdesesteenweg 86A Bus 1, 2530 Boechout.
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1. De deelnemers kunnen beginnen aan de opleiding van zodra het volledige bedrag gestort werd, hetzij de eerste
factuur van de gekozen betaal optie is voldaan.
2. Het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld is verschuldigd vanaf het moment dat de deelnemer zich heeft
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Coaching.be.  Deze mag niet verder verspreid worden zonder voorafgaande, expliciete toestemming. Het behalen
van een LEVEL ONE & TWO geeft je niet automatisch het recht om het B-One® materiaal of de B-One®-Methodes
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        Ondergetekende, (naam & voornaam invullen)

 _______________________________________________________________
verklaart de algemene voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden. 
In tweevoud opgemaakt en ondertekend.

Datum:                                              Handtekening:

B-One-Coaching.be, Vremdesesteenweg 86A Bus 1, 2530 Boechout.
 

website van B-One®


