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1. Inschrijving en toelating 
 
De inschrijving voor deze opleidingen gebeurt via onze website en is pas definitief bij het betalen van 
het voorschot (uiterlijk 7 kalenderdagen na de inschrijving). 

 
2. Aanwezigheden 

 
Tarayogini verwacht dat de cursist voor 100% aanwezig is in alle lessen. 
Gezien het hier gaat over compacte lerarenopleidingen met interactie en supervisie is het noodzakelijk 
alle lessen te volgen.  
 
Bij dringende gevallen zal de cursist zijn afwezigheid vooraf melden aan Maaike Decock. 
Daarna zal het gemiste deel ingehaald moeten worden via een privéles. Hiervoor wordt een een 
meerkost van 260 euro aangerekend.  

 
3. Betalingswijze: 

 
Tarayogini is een Certified Educator voor heel wat lerarenopleidingen bij Nangten Menlang 
International die de spreiding van de praktijken van Tulku Lobsang Rinpoche ondersteund.  
Nangten Menlang International verzorgt voor heel wat lerarenopleidingen niet zelf de educatie, maar 
werkt met Certified Educators.  
Maar het behalen van het certificaat en het volgen van de Masterclass met Tulku Lobsang Rinpoche 
wordt georganiseerd door Nangten Menlang International. 
 
Voor het behalen van een Teacher Certification Program bij Nangten Menlang International is het 
belangrijk op te merken dat de betaling van de opleiding bestaat uit 2 delen:  
 
 A: Je betaalt de opleidingsdagen aan Tarayogini  
 B: Je betaalt de registratiefee voor het behalen van je Certificaat (en het verkrijgen van de 
                 manual), als ook de Masterclass met Tulku Lobsang Rinpoche rechtstreeks aan  
                 Nangten Menlang. 
 
Dus de opleidingskost van een Teacher Certification Program bij Nangten Menlang bestaat uit 2 delen 
(A+B). Deze totale opleidingskost is een vastgestelde prijs bepaald door Nangten Menlang 
International.  
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Voor de opleidingen ontwikkelt door Tarayogini dien je enkel te betalen aan Tarayogini, en deze opleidingskost 
bevat dan de opleiding, manual en certificatie. 

  
Hieronder vind je het overzicht van de prijzen van de verschillende opleidingen, en welke delen betaald dienen 
te worden aan Tarayogini, en welke aan Nangten Menlang.  
 
A. Aan Tarayogini: 
 
Overzicht van de opleidingen en opleidingskost (alle bedragen zijn incl. BTW): 

o Lu Jong I teacher, Tibetan Healing Yoga: 2.000 euro 
o Lu Jong II teacher, Tibetan Healing Yoga: 1.715 euro 
o Tog Chöd teacher, wisdom sword: 2.000 euro 
o Tibetan Five Elements Practices Education: 1.200 euro 
o Traditional Tibetan Shamatha Meditation Teacher – Shine: 1.560 euro 
o Training in Buddhist Psychology – Wisdom for Daily Life: 1.560 euro 
o General Mindfulness Teacher: 1.250 euro 

 
De cursist verbindt er zich toe het verschuldigde bedrag te betalen voor de start van de opleiding. Bij 
inschrijving wordt een voorschot verwacht van 500 euro, dit maakt ook je deelname definitief. Dit 
voorschot dient uiterlijk 7 dagen na aanmelding overgemaakt te worden anders is je deelname tot deze 
opleiding niet meer verzekerd. 
De rest van het bedrag wordt betaald ten minste 1 week voor de opstart van de opleiding. 
 
De betaling gebeurt per storting op rekeningnummer IBAN BE89 0688 9913 7685 met de  mededeling: “Naam 
opleiding – je naam en voornaam”. 
 
B. Aan Nangten Menlang: 
 
1. De cursist zal zich na inschrijving bij Tarayogini ook inschrijven bij Nangten Menlang International 
op https://tulkulobsang.org/ , tabblad Tourplan – “teacher certification program”.  
Je zal de voorwaarden en wijze van betaling via Nangten Menlang International ontvangen na inschrijving.  
Overzicht van de opleidingen en opleidingskost (incl masterclass) 

o Lu Jong I teacher, Tibetan Healing Yoga: 800 euro 
o Lu Jong II teacher, Tibetan Healing Yoga: 580 euro 
o Tog Chöd teacher, wisdom sword: 800 euro 
o Tibetan Five Elements Practices Education: 400 euro 
o Traditional Tibetan Shamatha Meditation Teacher - Shine: 400 euro 
o Training in Buddhist Psychology – Wisdom for Daily Life: 400 euro 
o Mindfulness Teacher in de Westerse discipline: N.V.T. 
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4. Annuleringsvoorwaarden voor de opleiding 

We vragen je om je inschrijving goed te overwegen. 
Indien je je inschrijft en het voorschot betaald dan is dit steeds definitief. Dit 
betekent ook dat je bij annulatie het voorschot niet terugbetaald krijgt. 
 

5. Vroegtijdig stopzetten van de opleiding 
 
Indien men de opleiding vroegtijdig wenst te beëindigen wordt volgende procedure gevolgd. Men 
dient een gesprek aan te vragen met Maaike Decock waarin de stopzetting besproken wordt. Men 
blijft het volledig cursusbedrag verschuldigd, een terugbetaling is niet mogelijk. 
Wel kan de cursus op een later tijdstip ingehaald worden, aansluitend bij een andere groep in de 
toekomst, mits overeenkomst met Maaike Decock én mits een extra betaling van 50% van het 
corresponderende bedrag van de opleiding (detail zie punt 3 – a). 

 
6. Kwaliteitsgarantie 

 
Tarayogini verbindt er zich toe de lessen te organiseren zoals voorgeschreven door Nangten 
Menlang International en vermeld in de informatie van de opleiding op de website. 
Ook voor de opleidingen van Tarayogini zelf staan we garant voor een hoog kwalitatieve 
opleiding. 

 
7. Opleiding & begeleiding 

 
Tarayogini verklaart dat in de bovengenoemde prijs alle lessen inbegrepen zijn, alsook bijkomend 
ondersteunend studiemateriaal. 
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8. Verantwoordelijkheid 
 
De cursist start deze opleiding op eigen verantwoordelijkheid en verbindt zich er toe om mee te 
delen aan de verantwoordelijke van de opleiding of men in fysieke of psychologische behandeling 
is en of men medicatie, alcohol of drugs neemt. Indien er problemen zijn van welke aard dan ook 
verwacht Tarayogini dat de cursist contact opneemt met de verantwoordelijke van de opleiding 
zodat een oplossing of begeleiding kan worden besproken.  


