WAT DHAMMAPATEEP vzw
Willendriesstraat 7b, 2812 Muizen (Mechelen)
Ondernemingsnummer: 0892.723.959

BEZOEK AAN DE TEMPEL
Personen en groepen die GEEN LID zijn van de Tempelvereniging Wat Dhammapateep en die de Tempel
wensen te bezoeken worden verzocht dit bezoekformulier in te vullen. Neem voor een onthaal en
begeleiding (rondleiding/infosessie) minstens een maand vooraf contact op zodat wij praktische
schikkingen kunnen treffen. ‘s Morgens is een bezoek niet wenselijk en na 18u zijn er vaak lessen of
trainingen aan de gang. Op de keerzijde staat de samenvatting van enkele principes.

Heeft u nog vragen heeft of wenst u een bezoek binnen enkele dagen neem dan contact op met
bestuurslid Dhr. Baetens Eddy via info@watdhammapateep.be of 0497 64 51 89. U kan ook een
bericht sturen of meer informatie vinden op onze website op de CONTACT - pagina:
http://www.watdhammapateep.be/nl/contact.html. Wij danken u alvast voor uw bezoek en
uw belangstelling.
_______________________________________________________________________________________
BEZOEKER(S):
(duidelijk leesbaar in BLOKLETTERS a.u.b.)
Indien meerdere personen, de initiatiefnemer, contactpersoon of verantwoordelijke invullen:
Familienaam: ___________________________ Voornaam _____________________________________
Straat en nr: _____________________ Plaats: ________________________ Postcode: ______________
Telefoon of GSM: _____________________________ E-mail: ____________________________________
Totaal aantal bezoekers ___________________________________________________________________
Reden van het bezoek: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Voor een groep, ook de gegevens over de organisatie (school, vereniging, bedrijf enz.) invullen:
Organisatie naam: _______________________________________________________________________
Straat en nr: _______________________ Plaats: ______________________Postcode: _______________
_______________________________________________________________________________________
WENST PER POST INFORMATIE TE ONTVANGEN OVER DE TEMPEL EN ZIJN ACTIVITEITEN:
Kruis aan:
Ja
Neen
_______________________________________________________________________________________
DATUM VAN HET BEZOEK: _______ /_______ /_______

Handtekening (niet geldig zonder handtekening):
_______________________________________

Scholen en organisaties kunnen voor controle vragen om een registratie van de personen die onder hun
naam deelnemen aan het bezoek (studenten, leden enz.). Daarom worden die bezoekers, wanneer geen
verantwoordelijke van de school of de organisatie hen begeleidt, gevraagd om zich op de keerzijde te
vermelden (blokletters a.u.b.).
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Familienaam

Voornaam

Woonplaats

PRINCIPES BIJ EEN BEZOEK.
Iedereen die ons bezoekt (voor een rondleiding/informatiesessie) met een eerlijke interesse in de Tempel, in
het boeddhisme en in Thaise culturele en sociale aspecten en daarbij respect betoont voor onze waarden en
symbolen is hartelijk welkom. Wij verstrekken informatie aan al degenen die daarom verzoeken en doen niet
aan enige vorm van bekering en vragen niemand naar zijn overtuiging.

We verwachten van de bezoekers en leden dat zij zich houden aan de algemene regels van respect,
beleefdheid en fatsoenlijkheid die gelden in onze maatschappij betreffende gedrag, taalgebruik en kledij.
Men onthoudt zich er van de monniken en de beelden aan te raken, stoort geen ceremonie en draagt geen
schoenen binnen het gebouw.
We wensen een vreedzame, tolerante omgeving met vriendschap en goodwill te bieden. Hier is geen plaats
voor controversiële, politieke en levensbeschouwelijke (religieuze) discussies. Alcohol, roken, drugs en
inbreuken op wettelijke en sociale regels zijn niet toegestaan.
Minderjarigen moeten begeleid zijn van een volwassene die op hen moet toezien en altijd voor hen
verantwoordelijk blijft. Groepen, zoals scholen en organisaties, zorgen dat de deelnemers aan het bezoek op
de hoogte zijn en akkoord gaan met wat hierboven gesteld wordt. Het kan aangewezen zijn de groep te
beperken tot 15 personen en tot personen vanaf een bepaalde leeftijd.
De Tempel is geen publieke maar een private ruimte en organisatie waarbij enkel de spirituele leiding (de
abt) en het bestuur (de Raadsleden) bevoegd zijn voor alle handelingen, activiteiten en standpunten. Voor
deelname aan bepaalde activiteiten (lessen, commerciële en professionele handelingen, ceremonies, feesten
enz.) kan een toelating of het lidmaatschap van de vereniging als voorwaarde gelden.
Onze Tempel heeft geen winstoogmerken (vzw), het bezoek is gratis en de vele vrijwilligers werken hier
zonder enige vergoeding. Alles wat hier staat en gebeurt is mogelijk door de donaties en het werk van onze
leden en sympathisanten.
De persoonlijke gegevens zullen niet bekendgemaakt worden aan derden noch voor direct marketing
doeleinden worden aangewend.
U kan altijd onze privacy verklaring consulteren op www.watdhammapteep.be of op ons kantoor.
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