Om met de kennismaking goed te beginnen willen wij u door middel van deze brief over een aantal zaken
informeren.
Het doet ons veel genoegen te melden dat Little Green Dragon B.V. na 10 jaar met twee geheel nieuwe
websites de nieuwe Cosmic Chi gaan proberen te genereren.
De nieuwe websites gaan heten:
1) www.cosmicgreendragon.nl en/of www.cosmicgreendragon.com
Deze website zal de verouderde versie van Little Green Dragon BV gaan vervangen.
2) Dan zal er nog een website komen n.l. : www.worldofcosmicchi-academy.com
Die gaat Lady Lynn ondersteunen met het aanbieden van lezingen/workshops/cursussen en consulten.
Er zal ook een mogelijkheid komen om, wanneer de tijd er rijp voor is, dat Lady Lynn GRATIS
lessen/workshops zal geven aan kinderen vanaf 8 jaar tot 16 jaar. Dit moet gebeuren met ouderlijke
toestemming uiteraard.
De diensten van de academie bestaan uit het klassikaal lesgeven of leren met de vertrouwde social
media via E-learning. Hiermee kunnen wij onze mogelijkheden aanzienlijk uitbreiden zoals bijvoorbeeld
het volgen van lessen via SKYPE. De diensten van de Cosmic Green Dragon webshop ondersteunt onze
overige producten. Beide websites zijn ook gelinkt aan elkaar.
Beide websites bieden betrouwbare en efficiënte betaalmogelijkheden door middel van Rabobank
Omnikassa.
In de websites krijgen wij “een visuele agenda” waarmee een aanvraag kan worden gedaan voor een
datum voor een consult of een cursus. Diegenen die een lopend jaarcontract hebben getekend hebben
voorrang op een voorkeur datum in goed overleg met Lady Lynn.






Rekeningen kunnen digitaal verstuurd worden en er kan op een veilige manier betaald worden via
onze website met Ideal en verschillende creditcards (Maestro, Visa en American Express).
Wij bieden u een aantal pakketten met maandelijks gespreide betalingen zodat u niet alles ineens
hoeft te betalen. U kunt alvast voor het cursusgeld gaan sparen, zodra u 50% van het verschuldigde
bedrag heeft voldaan, krijgt u van ons het eerste deel van uw leerpakket thuis gestuurd. Voor
klassikaal is dit pas mogelijk als u het volledige bedrag heeft voldaan.
U sluit dan een jaarcontract met 6 tot 11 termijnen betalingen en u kiest zelf het aantal uren dat u
met Lady Lynn wilt samenwerken.
Het systeem werkt als een soort strippenkaart waarbij de gebruikte uren worden
“afgestreept”. Wij houden de uren bij en op verzoek krijgt u een overzicht. *Dit is
overzichtelijker.

De voorwaarden, werking en voordelen van een contract zijn als volgt:
1.

U ontvangt maandelijks een digitale factuur per email met een vast bedrag inclusief btw welke
binnen 14 dagen na factuur datum dient te worden voldaan.
2. U geniet van een vaste 10% voordeel op alle producten en/of diensten in onze winkel in Bussum,
uitgezonderd van actie artikelen. Dit geldt niet als u via onze webshops aankopen doet.
3. U geniet van een flinke korting op workshops/lezingen die kan variëren van 10% tot 30%.
4. U geniet “Voorrang” bij het maken van afspraken.
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5.

U krijgt een overzicht van het lespakket van E-learning die verspreid kunnen worden ingepland,
onder voorbehoud en of in goed overleg te wijzigen. Er zijn regels vastgelegd wanneer u een
lespakket moet afwikkelen.
6. U kunt bijna ten alle tijden genieten van telefonische of digitale bereikbaarheid met Lady Lynn via
sociale media op werkdagen van maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 tot 18.00 uur.
7. Optioneel: Verspreide betalingsregeling. Betaling voor klassikaal en E-learning studies voor elk
module kan verschillen.
8. Optioneel: “Een kwaliteit certificate” voor uw geslaagde examen uitslag(en).
9. Optioneel: “Een vrienden cadeau cheque” voor aanbevelingen.
Onderstaand de pakketkeuzen die wij u aanbieden voor de verschillende Cosmic cursussen
contract met WOCCA.

Cursussen pakketten
Module 1 “Universeel 6 Elementen in Yin/Yang polariteiten” (Een daags)
Prijs € 31,00 x 6 betalingen = € 186,00 per Module 1 = 6 lesuren in totaal
Module 2 “I-Ching Divination/Lo Shu-Confucius” (Een en halve daags)
Prijs € 44,73 x 6 betalingen = € 268,40 per jaar = 9 lesuren in totaal
Module 3 “Flying stars/24 mountains/Ho Tu” (2 daags)
Prijs € 61,33 x 6 betalingen = € 368,00 per jaar = 12 lesuren in totaal
Module 4 “4 pilaren-8 karakters/8 aspiraties/DNA” (2 daagse)
Prijs € 73,00 x 6 betalingen = € 438,00 per jaar = 12 lesuren in totaal
Module 5 “Water Dragon Wealth/Business/Corporate” (3 daagse)
Prijs € 103,00 x 6 betalingen = € 618,00 per jaar = 18 lesuren in totaal
Module 6 “Executief Meta Fysica speurtocht” (3 daagse)
Prijs € 136,00 x 6 betalingen = € 816,00 per jaar = 18 uur in totaal
Module 7 “Executief Numerologie in Kua/Cosmic vluchten” (4 daagse)
Prijs € 164,33 x 6 betalingen = € 986,00 per jaar = 24 uur in totaal of
Prijs € 123,25 x 8 betalingen = € 986,00 per jaar
Module8 “PRO-MASTER COSMIC PRACTITIONER” (4 daagse)
Prijs € 194,67 x 6 betalingen = € 1168,00 per jaar = 24 uur in totaal of
Prijs € 146,00 x 8 betalingen = € 1168,00 per jaar
Module 9 “MASTER COSMIC CONSULTANT” (5 daagse)
Prijs € 228,00 x 6 betalingen = € 1368,00 per jaar = 30 uur in totaal of
Prijs € 171,00 x 8 betalingen = € 1368,00 per jaar
Module 10 “MASTER COSMIC BUSINESS MENTOR” (5 daagse)
Prijs € 310,17 x 6 betalingen = € 1861,00 per jaar = 30 uur in totaal of
Prijs € 232,63 x 8 betalingen = € 1861,00 per jaar
Alle genoemde prijzen zijn inclusief b.t.w./ lunches/koffie/thee/water tijdens klassikale lessen.
Hierna geven wij de mogelijkheid om meerdere cursussen aan een te koppelen behalve Module 10.
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Module 1, 2 en 3 = 3 Module pakket “Schildpad” (5 daagse-klassikaal)
Prijs € 124,68 x 6 betalingen = € 748,00 per jaar = 30 uur in totaal of
Prijs € 93,50 x 8 betalingen = € 748,00 per pakket
Module 4 en 5 = 2 Module pakket “Draak” (5 daagse)
Prijs € 160,00 x 6 betalingen = € 960,00 per jaar = 30 uur in totaal of
Prijs € 120,00 x 8 betalingen = € 960,00 per pakket
Module 6 en 7 = 2 Module pakket “Meta” (7 daagse)
Prijs € 273,00 x 6 betalingen = € 1638,00 per jaar = 35 uur in totaal of
Prijs € 204,75 x 8 betalingen = € 1638,00 per pakket
Module 8 en 9 = 2 Module pakket “Master CP” (9 daagse)
Prijs € 384,33 x 6 betalingen = € 2306,00 per jaar = 54 uur in totaal of
Prijs € 288,25 x 8 betalingen = € 2306,00 per pakket
Prijs € 192,17 x 12 betalingen = € 2306,00 per pakket
*HerhalingsExamen en Toelatings toetsen zijn niet inbegrepen. Prijs : € 186,00
Iedereen kan zich inschrijven voor de bovengenoemde cursussen vanaf elk Module.
U kunt vrijstelling krijgen voor bepaalde onderdelen wanneer u bereid zou zijn een
Toelatings toets/exam af te leggen.
Hierdoor kan Lady Lynn toetsen of uw Module vergelijkbaar is met die van onze academy.
N.B.




Een locatie cursus/exam duurt minimaal 3 lesuren en maximaal 6 lesuren.
*Eigen bijdragen zijn Reiskosten en overige/bijzondere reissituaties welke niet zijn inbegrepen.
(*treinkosten bedraagt tarieven van NS.nl – Bestemming: Station Naarden-Bussum)
Ter informatie; ons standaard cursussen tarief is verschillend per onderdeel voor Module 1 =
€ 186,00; voor Module 2 = €286,00 en voor Module 3 = €368,00 enzovoort.

Graag aangeven welk pakket u wenst af te nemen. Een pakket geldt voor een periode van 1 jaar ingaande
datum van aanmelding. De gecontracteerde lesuren dienen binnen deze periode te worden afgenomen.
Er kunnen geen restituties worden verleend.
Dank voor uw vertrouwen in ons bedrijf en graag tot ziens.
Met een vriendelijke groet,

Naam ondergetekende :...........................................
wenst het Pakket..................................af te nemen.

............................................
C.S.H. Gerkens-Lim (ceo)
Little Green Dragon B.V.
World of Cosmic Chi-Academy
Stationsplein 1
1404 AM Bussum

Handtekening voor akkoord:

………………………………………………………………………
Bedrijfsnaam:...........................................................

Datum:……………………………………………………

Emailadres:…………………………………………...............

Adres :.............................................................

Postcode:.....................Plaats:...................................
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