Inschrijfformulier Yoga
Voorlopig lesrooster Markelo
Di. 19.00 – 20.00 uur Flow yoga (gemiddeld/dynamisch), het Beaufort
Di. 20.15 – 21.15 uur Hatha yoga (mild/gemiddeld), het Beaufort
Vrij. 9.00 – 10.00 uur Flow yoga (gemiddeld/dynamisch), sporthal de Haverkamp
Tarieven
Abonnement type

Prijs per les

Te betalen Betaling lesbedrag

Deelname per lesblok (gereserveerde plek op een vast
tijdstip)
Strippenkaart 5 lessen (aanmelding per mail/app/sms)

(€ 8,-)

€

Losse les (aanmelding per mail/app/sms)

€ 10,-

Proefles

Gratis

(€ 9,50)

Voor aanvang van elk
-lesblok lesblok
€ 47,50
Voor aanvang van de
eerste les van de
strippenkaart
€ 10
Voor aanvang van de les

Als je besluit door te gaan met de yogalessen, lever dan het inschrijfformulier de volgende les in. Maak het
bedrag voor het huidige lesblok over op NL29RABO0384107796 t.n.v. M Brok. Of betaal contant in een
envelop met je naam erop. Je kunt kiezen uit betaling per lesblok, strippenkaart of deelname per losse les.
Spelregels:
▪
Voor aanvang van elk lesblok ontvang je een mail met de exacte lesdata en lesbedrag van het komende lesblok. Deze info Is
ook te vinden op www.yogahier.nl . Indien je een strippenkaart koopt dan krijg je als deze op is een mail zodat je een nieuwe kunt
aanschaffen. Tip maak een foto van het inschrijfformulier voor je eigen administratie (het inschrijfformulier is ook te vinden op de website).
▪
In verband met kleine groepen en inhaallessen de les graag ruim van tevoren afzeggen, dit kan per app/sms/mail.
▪
Een afgemelde les mag ingehaald worden in een andere les , dit dient binnen 3 maand te geschieden. Gemiste lessen geven
geen recht op restitutie.
▪
Aanmelding voor een losse les/strippenkaartles/inhaalles is onder voorbehoud van voldoende plek.
▪
Starten met lessen is mogelijk op elke gewenste datum, je betaalt dan de resterende lessen van het lesblok.
▪
Indien je met de lessen wilt stoppen dan graag ruim voor aanvang van het volgende lesblok aangeven per email. Je hebt geen
recht op restitutie indien je voor het einde van het lopende lesblok/strippenkaart stopt.
▪
Wanneer lessen niet doorgaan wordt dit tijdig doorgegeven. Zoveel mogelijk wordt vervanging geregeld. Indien een les niet
doorgaat dan betaal je het daaropvolgende lesblok 1 les minder.
▪
Wil je zeker weten of yoga geschikt voor je is, consulteer dan je arts.
▪
Je neemt deel aan de lessen voor eigen risico. Dit geldt zowel voor jouw eigendommen als voor gezondheidsrisico’s. Het is
belangrijk naar je eigen lichaam te luisteren en binnen je grenzen te blijven. Dit voorkomt blessures.
▪
AVG: Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over je abonnement, de lessen en andere activiteiten van Yoga hier. Je
naam, mailadres en telefoonnummer en de betalingen zijn opgenomen in een excelformulier per kalenderjaar. Dit wordt gebruikt voor de
eigen administratie en bewijs voor Belastingen e.d. Deze lijst wordt verder niet gedeeld en na 7 jaar vernietigd. Als een les wordt
vervangen, wordt alleen je naam doorgegeven aan de vervanger.

Yoga hier
Marlous Brok
Tel nr: 06 477 630 21
KvK-nummer: 75144018
Iban: NL29RABO0384107796 t.n.v. M Brok
info@yogahier.nl

www.yogahier.nl

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer (mobiel)
Ik heb de voorwaarden
gelezen en ga akkoord

Datum:

Handtekening

X: (vul abonnement en lestijdstip in)
Abonnement
□ Deelname per lesblok
□ Di. 19.00 uur
□ Strippenkaart □ Losse lessen

□ Di. 20.15 uur

□ Vrij. 9.00 uur

