Kostenindicatie Lange Traject en 10% kortingsregeling

Ben je de opleiding begonnen voor 1 oktober 2018 dan geldt de oude regeling. Als je
het hele Lange Traject bij ons volgt, geven we een korting van 10% op de
vervolgopleiding en de themadagen (vanaf januari 2015 gevolgd). Deze korting wordt
verrekend nadat je gecertificeerd bent voor het hele traject. Je kunt de korting dan
aanvragen bij ron@seetrue.nl
Sinds 1 oktober 2018 wordt deze korting alleen verstrekt als je het hele Lange
Traject in een keer bij ons inkoopt. De korting wordt dan verrekend in de factuur en
meteen toegepast. De korting is nog steeds van toepassing op de vervolgopleiding
en de themadagen.
Fiscaal is het erg gunstig om in 2020 de hele opleiding in te kopen. De
belastingwetgeving verandert en binnenkort zijn studiekosten niet meer van je
inkomstenbelasting af te trekken. Als je nu de hele opleiding inkoopt en voorfinanciert
is je voordeel groot. Kijk hier voor de regeling.
Kosten zijn afhankelijk van de keuzes die je als deelnemer maakt. Om hier wat meer
inzicht in te geven zie je onderstaande overzicht met verschillende
keuzemogelijkheden. Dit zijn voorbeelden. Andere keuzes zijn mogelijk. Alle
voorbeelden voldoen aan onze eindnormen.
De kosten voor de retraite, supervisie en de deelnemerstraining zijn niet opgenomen.
Om hier inzicht in te krijgen kun je in de laatste tabel kijken.

Rekenvoorbeelden:
Goedkopere variant
7-daagse basisopleiding of 14avonden opleiding
4-daagse vervolgopleiding
Bartley (verplicht)
4-daagse vervolgopleiding
DeWulf (verplicht
2-daagse Inquiry Intensive
(verplicht)
1-daagse cognitieve
psychologie (verplicht)
1-daagse mindfulness in
bewegen (verplicht)
2-daagse mindfulness en eten

Duurdere variant
€ 1350,-

8-daagse basisopleiding

€ 1650,-

€ 825,-

4-daagse vervolgopleiding
Bartley (verplicht)
4-daagse vervolgopleiding
DeWulf (verplicht
2-daagse Inquiry Intensive
(verplicht)
1-daagse cognitieve
psychologie (verplicht)
1-daagse mindfulness in
bewegen (verplicht
2-daagse mindfulness en
ouderen

€ 825,-

€ 825,€ 275,€ 150,€ 135,€ 250,-

€ 825,€ 275,€ 150,€ 135,€ 385,-

Dag psychopathologie
mindfulness trainers
Dag mindfulness en werk
Voorlopig Totaal
Korting 10 % op
vervolgopleiding en
themadagen
Totaal

€ 175,-

3-daagse mindfulness
teacher training workspace

€ 750,-

€ 175,€ 4160,€ - 281,-

€ 4995,€ -335,-

€ 3879,-

€ 4660,-

Mocht je op grond van vooropleiding vrijstelling hebben van themadagen dan wordt
een en ander goedkoper.

Indicatie kosten supervisie, retraites etc.
Aanbod
3 uur supervisie en
beoordeling reflectie
Retraite 10 etmalen (2 keer 5)

Andere aanbieders
Tarieven tussen € 50,- en
€ 250,- per uur
Zeer uiteenlopend

Deelnemerstraining

€ 200,- tot € 600,-

SeeTruetarief
€ 80,- per uur
€ 800,- excl.
overnachting
€ 300,-

Als er vragen ontstaan kunnen we je graag helpen. Neem contact op met LT@seetrue.nl

