
 

 

Aanmeldformulier  

Kingdom Lifestyle School of Supernatural Life  

Vul onderstaand formulier in en mail het formulier naar school@kingdomlifestyle.nl 

Maak het inschrijfgeld (25 euro) over op rekeningnummer NL16INGB0004662716 Nieuw Leven 

Maastricht onder vermelding van je naam en KLS inschrijfgeld. 
 

Als formulier en inschrijfgeld zijn voldaan volgt er een intakegesprek  

Persoonlijke gegevens  

Naam:     
 
E-mail:    
 
Adres:     
 
Telefoonnummer:   
 
Geslacht m/v   
 
Geboortedatum:   
 
Burgerlijke staat:   
 
Nationaliteit:    
 
BSN:     

 
Christelijk leven  
 
Beschrijf kort hoe je christen bent geworden  
 
 

 

 

Ben je gedoopt in de Heilige Geest? Beschrijf hoe dat ging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vertel iets over je kerk, over je rol en betrokkenheid in de kerk.  

 

 

 

 

Gezondheid 

Heb je gezondheidsproblemen, mentaal of fysiek, waarvan je denkt dat we ons daarvan bewust 

moeten zijn?  

 

 

 

 

 
Opleiding en werk  
Welke opleiding heb je gedaan?  
 
 
 
 
 
 
 
Wat is je beroep en waar werk je nu of heb je voor het laatst gewerkt?  
 
 
 
 
 
Motivatie  
Hoe hoorde je voor het eerst over Kingdom Lifestyle School?  
 
 
 
 

 

Wat wil je leren op de Kingdom Lifestyle School of Supernatural Life?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat zijn dingen waar je in je leven gepassioneerd over bent?  

 

 

 

 

Referenties  

Kerk leider (voorganger, oudste, jeugdleider...)  

Naam:  

E-mail:  

Tel.nr: 

Tweede referentie (vriend, familielid...) 

Naam:  

E-mail:  

Tel.nr:  

Telefonisch kennismakingsgesprek  

Nadat we het formulier en het inschrijfgeld van je hebben ontvangen, plannen we een telefonisch 

kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt ongeveer 20-30 minuten. Als je vragen hebt over de 

school, kunnen we deze in dit gesprek voor je beantwoorden.  

Persoonlijke vragen tijdens het telefonisch kennismakingsgesprek  

In dit kennismakingsgesprek zullen we ook een aantal persoonlijke vragen stellen over je huidige 

leefstijl. Op de school helpen we je immers om te groeien in een bovennatuurlijke leefstijl. 

Wanneer we geestelijk groeien, kunnen we zaken tegenkomen die in ons leven spelen die een 

belemmering zijn voor groei. Dat kan iets zijn waar we genezing voor mogen ontvangen of waarin 

we voor onszelf een duidelijke keuze moeten maken. Iedereen die Jezus volgt, komt in zijn leven 

zulke dingen een keer tegen. Als jij ze nu tegen komt, betekent dit dat je voor een geweldige 

doorbraak staat!  

Als je je bewust bent van iets in je leven waar je genezing voor nodig hebt of waarin je een 

duidelijke keuze moet maken, willen we je vragen om dit tijdens het kennismakingsgesprek te 

vertellen. Met name als er in de afgelopen periode zaken speelden op de volgende gebieden:  

 Gebruik van verslavende middelen, zoals drugs, tabak of overmatig alcoholgebruik  

 Seksuele onreinheid, zoals pornografie, seksuele relaties zonder getrouwd te zijn  

 Occultisme of hekserij 

 Geestelijke of lichamelijke intimidatie  

 

 

 

 

 

 

 



 

Voorkeur voor tijdstip voor kennismakingsgesprek  

Aan de hand van je voorkeur plannen we een tijdstip in om je te bellen. Je ontvangt hiervan een 

bevestiging per email.  

Vink de dagdelen aan waarop je niet gebeld kunt worden  

Maandag:    ochtend    middag  avond 

Dinsdag:     ochtend   middag  avond 

Woensdag:    ochtend   middag  avond 

Donderdag:    ochtend   middag  avond 

Vrijdag:    ochtend   middag  avond 

Zaterdag:    ochtend    middag  avond 

Betaling en overeenkomst  

Met het ondertekenen van dit aanmeldformulier verplicht ik mij tot het betalen van lesgeld à €975,-

, en de bijhorende betalingsvoorwaarden. 

Dit lesgeld betaal ik: (aanvinken wat van toepassing is)  

 In e ́e ́n keer (€975,-) 

 
 In vier termijnen: 

1 september 2020 (€250,-)  
1 december 2020 (€250,-) 
1 maart 2021 (€250,-) 
1 juni 2021 (€225,-)  

Betalingsvoorwaarden 

Annulering van deelname is zonder bijkomende kosten (met uitzondering van het inschrijfgeld) 

mogelijk tot en met de eerste lesdag. Bij annulering voor 1 december wordt 25% van de leskosten in 

rekening gebracht. Bij annulering na 1 december worden de volledige kosten in rekening gebracht.  

Privacy Verklaring Kingdom Lifestyle  

Wij respecteren de privacy van studenten van de Kingdom Lifestyle School en andere betrokkenen 

en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 

behandeld. Verwerking met de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is 

met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.  

Als u bovenstaand aanmeldformulier invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u 

ons toestuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig 

is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.  

U heeft te allen tijde, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. 

Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons verzoeken de gegevens te 

wijzigen of te laten verwijderen.  



 

Wij behouden ons recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze 

website worden gepubliceerd.  

 

Onderstaande zaken aanvinken indien akkoord  

  Ik geef toestemming om contact op te nemen met de door mij opgegeven referenties.  

 

  Ik geef toestemming om in WhatsAppgroepen van de school te komen. 

 

  Ik geef toestemming voor het maken van foto-en/of videomateriaal waarbij ik in beeld kom en 

het mogelijk gebruik van dit materiaal voor publicaties.  
 

  Ik geef toestemming om mij via email op de hoogte te houden van activiteiten van Kingdom 

Lifestyle  
 

  Ik ga akkoord met de betalingsvoorwaarden die hierboven zijn beschreven.  

Handtekening:         Datum:  

 

 

 


