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Gratis condooms aanvragen
Voor sommige acties die u organiseert, kan u bij Sensoa gratis condooms aanvragen.
Twee soorten activiteiten komen in aanmerking:
vorming: acties die de kennis en vaardigheden rond nieuwe inhouden, methodieken en materiaal actueel houden;
counseling: het adviseren van iemand, helpen via het voeren van gesprekken die iemand inzicht proberen te verschaffen in zijn
moeilijkheden.
Sensoa geeft geen condooms voor fuiven, welkomspakketten, cantussen, praeses-verkiezingen...

Werkwijze
Wil u gratis condooms aanvragen, vul het condoomaanvraagformulier in [1]. Het doel van dit formulier is om alle aanvragen gelijk te
behandelen. Daarom vragen we u om dit formulier zo eerlijk mogelijk in te vullen.
Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u binnen de drie dagen een bevestiging en wordt het pakket automatisch opgestuurd.
Pakketten worden enkel per post verzonden en kunnen niet worden afgehaald. Administratie- en verzendkosten worden steeds aangerekend
en bedragen (afhankelijk van het aantal condooms) maximaal 7,50 euro.
De goedkeuring van een aanvraag geeft geen recht op het gebruik van de naam en het logo van Sensoa of een vermelding die een
samenwerking met Sensoa impliceert. Zij betekent ook niet noodzakelijk de instemming van Sensoa met de geplande actie. Wenst u
gebruik te maken van de naam en/of het logo van Sensoa of van één van zijn producten of sites, dan dient dit het voorwerp uit te maken
van een samenwerkingsovereenkomst die in onderling overleg wordt opgesteld. Hiervoor kan u contact opnemen via info@sensoa.be
Om het afrollen van het condoom te demonstreren of zelf te laten ervaren kan u gebruik maken van een neutrale demonstratiepenis voor
condoomtraining. Sensoa ontwikkelde nieuwe modellen. Bestel een demonstratiepenis [2]
Dit aanbod geldt enkel voor organisaties uit Vlaanderen en Brussel. Sensoa behoudt zich het recht voor om zonder verantwoording een
aanvraag te weigeren.
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