
Ensō – Zen Circle    Zensesshins stilteretraites – algemene informatie  
 

 

En
sō

 - Zen
 C

ircle  

 
 
Deelname aan Zen retraites Ensō – Zen Circle 
 
 
Een of twee keer per jaar organiseert Ensō – Zen Circle o.l.v. Sensei Ben Claessens Zen 
sesshins (stilteretraites).  
 
Kosten voor deelname 
De kosten voor deelname aan een Zen sesshin is € 355,00 – dit is inclusief de maaltijden, 
koffie en thee, een verplicht af te nemen lakenpakket van € 12,50 en € 1,- toeristenbelasting 
p.p.p.n. 
 
Er is plaats voor 10-15 deelnemers.  
 
Aanmeldtermijn  
Uiterlijk 9 weken voor de retraitedatum via het contactformulier 
met uw NAW gegevens en een telefoonnummer  
en vermelding van ‘voorjaarsretraite’ of ‘najaarsretraite’  
 
Is er een plaats beschikbaar, dan ontvangt u hiervan een bevestiging van deelname. Is er 
geen plaats beschikbaar, wordt u op een reservelijst van de gevraagde sessie geplaatst. Als 
er een plaats vrij komt, ontvangt u hiervan bericht, evenzo als er in het geheel geen plaats 
meer is.  
 
Bijdrage bij deelname 
Uiterlijk een maand vóór aanvang van de sessie maakt u het gehele bedrag over op het 
rekeningnummer van de organisatie:  
NL87 INGB 0001 8696 81  
ten name van Ben Claessens  
o.v.v. naam, woonplaats en de naam van de betreffende sessie (voorjaar of najaar plus 
jaartal). 
 
Annulering(stermijn) 
Annulering kan tot één maand voor het retraitebegin.  
U stuurt hiertoe een e-mail (via de website) naar de organisatie te sturen. In uw mail staan 
de data van de sessie waarvoor u uw deelname wilt annuleren. U ontvangt hiervan omgaand 
een bevestiging.  
De betalingsregeling (i.v.m. de strikte reserveringsafspraken met de abdij): 
Annulering tot 8 weken van tevoren - geheel bedrag retour 
Annulering 8-4 weken van tevoren – de helft van het bedrag retour 
Annulering binnen een maand – geen bedrag retour 
 
Een btw-factuur voor de deelnamekosten is mogelijk. Facturen worden na afloop van de 
sessie toegestuurd.  
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