




















































































o -

Organisatie:

Vital Forest

kS-t. Framct&C,bt S
Hoe heb je het ontspanmoment in de relaxmobiel ervaren?

Merk je fysiek / mentaal een verschil na het ontspanmoment t.o.v. vóór het ontspanmoment, zo ja wat?

lk zou de relaxmobiel wel / niet willen aanraden voor mijn organisatie, omdat:

Vital Forest



(-etc-my- edti-

Organisatie:

Vital Forest

&tks u S
Hoe heb je het ontspanmoment in de relaxmobiel ervaren?

_22A, _Q)d2 c-- C.)V1-.. CI Si- KO 2 .(9

,fvei L2aej-CC/

Merk je fysiek / mentaal een verschil na het ontspanmoment t.o.v. vóór het ontspanmoment, zo ja wat?

lk zou de relaxmobiel wel / niet willen aanraden voor mijn organisatie, omdat:

.201- Jraievi- is Le,,4,(4, 201,

te tC) (-../-e-", C1.1- L ka-^i

dALet,
Vital Forest



rL&ur ec -

isatie:

kt/41\te,
Vital Forest

(
2 het ontspanmoment in de relaxmobiel ervaren?

7 e, ee

1:3

'siek / mentaal een verschil na het ontspanmoment t.o.v. vóór het ontspanmoment, zo ja wat?

e_

.elaxmobiel we I / tIkt willen aanraden voor mijn organisatie, omdat:

-e

P—e

ie hoogte blijven van ontwikkelingen van Vital Forest?

la, mijn email adres is:

Vee



- re?t.our pee° -

iisatie:

Vital Forest

ML-;Fri:X." (4"

e het ontspanmoment in de relaxmobiel ervaren?

cr)
rsiek / mentaal een verschil na het ontspanmoment t.o.v. vóór het ontspanmoment, zo ja wat?

c ..s CLUNA:"4-1 iNavtuckii
(Lk,sx5 Lory\I Qc),4 to

relaxmobi 1944145willen aanraden voor mijn organisatie, omdat:

eul>eal LOCOGen;tiC) CS
ki3Q}t Vcun Q_)-aosl



-reour efo-

isatie:

e4.4,
Vital Forest

a het ontspanmoment in de relaxmobiel ervaren?

7,e/c/92/5~er2 heet(///ig i'ke/ .
'siek / mentaal een verschil na het ontspanmoment t.o.v. vóór het ontspanmoment, zo ja wat?

ì y
•elaxmobiel wel / niet willen aanraden voor mijn organisatie, omdat:

2//ii0/7's/~/iy,5r2z/nen'i



r-etac,u-- P(CO -

isatie:

efrdikt
Vital Forest

e het ontspanmoment in de relaxmobiel ervaren?

v

rsiek / mentaal een verschil na het ontspanmoment t.o.v. vóór het ontspanmoment, zo ja wat?

(if CA î. S i/c./13/

relaxmobiel wel / alert willen aanraden voor mijn organisatie, omdat:

,t (A/c kci‹



re;L Oct,- C

iisatie:

Vitot Forest

St- T-r-cui ceLl (.11.S

e het ontspanmoment in de relaxmobiel ervaren?

\(\(.

fsiek / mentaal een verschil na het ontspanmoment t.o.v. vóór het ontspanmoment, zo ja wat?

relaxmobiel wel / niet willen aanraden voor mijn organisatie, omdat:



r-e-iaLr ed

Organisatie:

vital Forest

&•.t . cuS
Hoe heb je het ontspanmoment in de relaxmobiel ervaren?

Merk je fysiek / mentaal een verschi! na het ontspanmoment t.o.v. vóór het ontspanmoment, zo ja wat?

cdlc ra(T-- eh 6eekk 1301-CICK
% / /(actiliartug c lerOnrul (01

uvatea-ci,

lk zou de relaxmobiel wel Lutet wille9 aanraden voor mijn organisatie, omdat:

dleieer? foslconii van t,t)(2k4
/ ; /

ip (eter /vook h2tha4—, vayi

1/4t-tke,
Vital Forest



fec) -

Organisatie:

4.•#,
Vital Forest

Hoe heb je het ontspanmoment in de relaxmobiel ervaren?

2e
Merk je fysiek / mentaal een verschil na het ontspanmoment t.o.v. vóór het ontspanmoment, zo ja wat?

her-- (ArdA-e ttcv\ rr,

rhr\erCic ( ‘e' _  _  _ A_ C-)2( ri)mr G-—r-. _ I —

lk zou de relaxmobi niet willen aanraden voor mijn organisatie, omdat:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C 0 `C-4 95)(cif \9
V`CT ‘tS -IZ5‘ Cif \-~ir)
9 2 nrecie

r .

Vital Forest


	Evaluaties Parkhuis Dordrecht
	Evaluaties Relaxmobiel Avans Herverplein
	Evaluaties relaxmobiel Gemiva Zoeterwoude
	Evaluaties Laverhof Retraitehuis Uden
	Evaluaties Thebe Clossenborch Tilburg winactie
	Evaluaties Amaliazorg Catharinenberg 
	Evaluaties BS wereldwijs Rotterdam
	Evaluaties relaxmobiel De Kameleon en De Wereldburger
	Evaluaties st Franciscus Gilze
	jdreus_211115-103613-1d1
	jdreus_211115-103629-1d4
	jdreus_211115-103643-1d7
	jdreus_211115-103657-1da
	jdreus_211115-103710-1dd
	jdreus_211115-103724-1e0
	jdreus_211115-103738-1e3
	jdreus_211115-103806-1e6
	jdreus_211115-103820-1e9





rL&ur ec -


isatie:


kt/41\te,
Vital Forest


(
2 het ontspanmoment in de relaxmobiel ervaren?


7 e, ee


1:3


'siek / mentaal een verschil na het ontspanmoment t.o.v. vóór het ontspanmoment, zo ja wat?


e_


.elaxmobiel we I / tIkt willen aanraden voor mijn organisatie, omdat:


-e


P—e


ie hoogte blijven van ontwikkelingen van Vital Forest?


la, mijn email adres is:


Vee








- re?t.our pee° -


iisatie:


Vital Forest


ML-;Fri:X." (4"


e het ontspanmoment in de relaxmobiel ervaren?


cr)
rsiek / mentaal een verschil na het ontspanmoment t.o.v. vóór het ontspanmoment, zo ja wat?


c ..s CLUNA:"4-1 iNavtuckii
(Lk,sx5 Lory\I Qc),4 to


relaxmobi 1944145willen aanraden voor mijn organisatie, omdat:


eul>eal LOCOGen;tiC) CS
ki3Q}t Vcun Q_)-aosl


hoogte bliiven van ontwikkelingen van Vital Forest?


rm.() e cc,la, mijn email adres is:


Nee








r-e-iaLr ed


Organisatie:


vital Forest


&•.t . cuS
Hoe heb je het ontspanmoment in de relaxmobiel ervaren?


Merk je fysiek / mentaal een verschi! na het ontspanmoment t.o.v. vóór het ontspanmoment, zo ja wat?


cdlc ra(T-- eh 6eekk 1301-CICK
% / /(actiliartug c lerOnrul (01


uvatea-ci,


lk zou de relaxmobiel wel Lutet wille9 aanraden voor mijn organisatie, omdat:


dleieer? foslconii van t,t)(2k4
/ ; /


ip (eter /vook h2tha4—, vayi
Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen van Vital Forest?


E Ja, mijn email adres is:


R. Nee


1/4t-tke,
Vital Forest








r-etac,u-- P(CO -


isatie:


efrdikt
Vital Forest


e het ontspanmoment in de relaxmobiel ervaren?


v


rsiek / mentaal een verschil na het ontspanmoment t.o.v. vóór het ontspanmoment, zo ja wat?


(if CA î. S i/c./13/


relaxmobiel wel / alert willen aanraden voor mijn organisatie, omdat:


,t (A/c kci‹


Je hoogte blijven van ontwikkelingen van Vital Forest?


la, mijn email adres is:


Nee
CjwloiirCti-1) t'i








re;L Oct,- C


iisatie:


Vitot Forest


St- T-r-cui ceLl (.11.S


e het ontspanmoment in de relaxmobiel ervaren?


\(\(.


fsiek / mentaal een verschil na het ontspanmoment t.o.v. vóór het ontspanmoment, zo ja wat?


relaxmobiel wel / niet willen aanraden voor mijn organisatie, omdat:


de hoogte blijven van ontwikkelingen van Vital Forest?


Ja, mijn email adres is:


Nee








-reour efo-


isatie:


e4.4,
Vital Forest


a het ontspanmoment in de relaxmobiel ervaren?


7,e/c/92/5~er2 heet(///ig i'ke/ .
'siek / mentaal een verschil na het ontspanmoment t.o.v. vóór het ontspanmoment, zo ja wat?


ì y
•elaxmobiel wel / niet willen aanraden voor mijn organisatie, omdat:


2//ii0/7's/~/iy,5r2z/nen'i
ie hoogte blijven van ontwikkelingen van Vital Forest?


la, mijn email adres is:


Nee








(-etc-my- edti-


Organisatie:


Vital Forest


&tks u S
Hoe heb je het ontspanmoment in de relaxmobiel ervaren?


_22A, _Q)d2 c-- C.)V1-.. CI Si- KO 2 .(9


,fvei L2aej-CC/


Merk je fysiek / mentaal een verschil na het ontspanmoment t.o.v. vóór het ontspanmoment, zo ja wat?


lk zou de relaxmobiel wel / niet willen aanraden voor mijn organisatie, omdat:


.201- Jraievi- is Le,,4,(4, 201,


te tC) (-../-e-", C1.1- L ka-^i


Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen van Vital Forest?


3 Ja, mijn email adres is:


L \  Nee


dALet,
Vital Forest








fec) -


Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen van Vital Forest?


Ja, mijn email adres is:


Nee


Organisatie:


4.•#,
Vital Forest


Hoe heb je het ontspanmoment in de relaxmobiel ervaren?


2e
Merk je fysiek / mentaal een verschil na het ontspanmoment t.o.v. vóór het ontspanmoment, zo ja wat?


her-- (ArdA-e ttcv\ rr,


rhr\erCic ( ‘e' _  _  _ A_ C-)2( ri)mr G-—r-. _ I —


lk zou de relaxmobi niet willen aanraden voor mijn organisatie, omdat:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C 0 `C-4 95)(cif \9
V`CT ‘tS -IZ5‘ Cif \-~ir)
9 2 nrecie


r .


Vital Forest







