
Dit formulier dient volledig te worden ingevuld door alle nieuwe cliënten van 

drs. J.D. Setyo (Johnny Zhang), Fengshui-professional van het             

“TIANMEN Fengshui Architecture” 

 

De ondergetekende, 

Naam  : 

 

Geb. datum :   om  uur.  Geb. plaats: 

 

Adres  : 

 

Postcode : 

 

Woonplaats : 

 

Telefoon : (pr.)    (06-)             (werk)   (e-mail) 

 

Beroep  : 

 

Burg. staat : alleenstaand – samen wonend – gehuwd* Kinderen: 

 

Hobby  :      Godsdienst: 

 

Gehoord van : 

 

Naam partner :      Geb. datum: 
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Andere huisgenoten: 1.      Geb. datum: 

             2.     Geb. datum: 

             3.     Geb. datum: 

             4.     Geb. datum: 

             5.     Geb. datum: 

wenst hierbij op eigen verantwoordelijkheid gebruik te maken van de diensten van “TIANMEN 

Fengshui Architecture” voor mijn nieuwbouw/ bestaande* WONING/ BEDRIJF*  op het adres: 

 

Het bouwjaar (aanleg 1ste paal): 

De diensten (in max. 9 sessies) omvat: 

1. Analyse: milieu exterieur (huis/ bedrijf/ werkplek*) 

2. Schetstekeningen a.d.h.v. verstrekte plattegronden 

3. Adviseringen m.b.t.*: 

a. bouwplannen/ nieuwbouw/ -bedrijf* (preventief) 

b. oude woning/ bestaand bedrijf*zowel huur/  eigendom* (curatief) 

c. activering voor bepaalde doeleinden: geluk/ gezondheid/ welvaart/ relatie*. 

 

De laatste WOZ-waarde van mijn woning/ bedrijfspand/ economische waarde onderneming*: € 

Het (richt)tarief: 1% van bovengenoemde waarde óf 10% van de jaar huur (i.g.v. huurhuis/ pand), 

excl. BTW en excl. kosten voor evt. verbeteringen. De definitieve kosten zullen van tevoren met u 

besproken worden. Gelieve de kopie van bovenstaande waardebepaling erbij te doen.   

 

Disclaimer: 

Ondanks het feit dat alle adviezen door “TIANMEN Fengshui Architecture” volgens de leer van 

authentieke Chinese Fengshui met zeer grote zorgvuldigheid worden weloverwogen, vastgesteld en 

doorgegeven, zijn wij NIET verantwoordelijk voor alle eventuele gevolgen daarvan, direct of indirect, 

zowel door het volgen als door het negeren van de adviezen, in welke vorm of aard dan ook. De 

opdrachtgever blijft uiteindelijk te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. 

 

Voor akkoord, 

(Plaats) ……………………………….…, (datum) ………………………..……. Handtekening: 

*: doorhalen wat niet van toepassing is 
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