DE YOGA STUDIO
INSCHRIJFFORMULIER
MAANDELIJKS LIDMAATSCHAP
VERSIE FEBRUARI 2017

Voornaam: …………………………………………..…….….

Achternaam: ……………………………………

Straat + nr: …………….…………………………………......

Postcode: ………………………..……………..

Woonplaats: ………………………………………….....……

Telefoon: ………………………………………..

E-mailadres: ..……………………………………………………………………………………………………...…
IBAN-nummer (niet je rekeningnummer) …………….……………………………………..……………………
Tenaamstelling rekening: ……………………………………………………………………………………………
Geboorte datum: …... -.….. -…………….
Datum proefles: …... -.….. -…………….. Ingangsdatum lidmaatschap: …... -.….. -……………..
Mysore programma:  1x per week (€ 49,50)  onbeperkt (€ 95,00)  studententarief (€ 49,50)*
* (z.o.z. bij ‘Studententarief’ welke lessen hieronder vallen)
Reguliere lessen:  1x per week (€ 39,50)  2x per week (€ 59,50)  onbeperkt (€ 69,50)
Lestijd 1 .......................................................dag om ..................................... uur in  studio 1  studio 2
evt. lestijd 2 .................................................dag om ..................................... uur in  studio 1  studio 2
Toegangspasje:  ontvangt graag toegangspasje (borg € 20,00); of
 heeft nog toegangspasje, nummer …………….………………. (staat op achterkant pasje)
Kiest voor:

 eenmalige inschrijfkosten: € 15,00; of
 eenmalige inschrijfkosten met yogamat (t.w.v. € 19,50): € 27,50

Hoe ben je bij De Yoga Studio terechtgekomen?
 google/internet  via mensen die je studio kennen  woon in de buurt  anders, nl: ................................
IN TE VULLEN DOOR DOCENT/HOST:
Toegangspasje WEL / NIET meegegeven, evt. nummer ……………….…………..

ALGEMENE VOORWAARDEN / DOORLOPENDE EURO-INCASSO MACHTIGING (SEPA)
Door ondertekening van dit formulier verklaar je bekend te zijn met de algemene voorwaarden (z.o.z.) en geef je
toestemming aan De Yoga Studio voor de afschrijving van de in de algemene voorwaarden (z.o.z.) genoemde kosten.

Datum: ………………………………………..
Plaats: ……………………………………….. Handtekening: …………………………………………

De Yoga Studio / Hessen Kasselstraat 4 / 5615 SM Eindhoven
Incassant ID NL56ZZZ171628210000
KvK 59594896 / BTW NL 8535.60.857.B.01 / NL78 RABO 0166 3297 89

ALGEMENE VOORWAARDEN
Inschrijving
De inschrijving is voor yogalessen bij De Yoga Studio te Eindhoven. De docenten van De Yoga Studio
behouden het recht een les door omstandigheden te laten vervallen. Dit zal slechts bij hoge
uitzondering gebeuren.
SEPA-machtiging
Je geeft toestemming aan De Yoga Studio om bij een maandelijks lidmaatschap doorlopende incasso-opdrachten
te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven wegens verschuldigd lesgeld en je bank om
doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van De Yoga Studio.
Daarnaast worden bij een maandelijks lidmaatschap eenmalig de inschrijfkosten (€ 15,- of € 25,-) en de borg voor
het toegangspasje (€ 20,--) afgeschreven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank.
Betaling
Het cursusgeld wordt maandelijks vooraf per automatische incasso van het opgegeven
rekeningnummer afgeschreven. Bij niet tijdige betaling kan deelname aan de lessen worden ontzegd.
Inschrijfkosten
De inschrijfkosten bedragen eenmalig € 15,-. Dit bedrag wordt in de eerste maand met de
automatische incasso mee afgeschreven van het opgegeven bankrekeningnummer.
Borg
Voor het toegangspasje dient eenmalig € 20,- borg betaald te worden. De borg wordt in de eerste
maand met de automatische incasso mee afgeschreven van het opgegeven rekeningnummer. De
borg wordt teruggestort na het inleveren van het pasje.
Vaste lestijd
Bij inschrijvingen wordt er een plek gereserveerd op de overeengekomen lestijd(en).
Wanneer je van lestijd wilt veranderen, dient dit eerst te worden overlegd.
Het is niet de bedoeling dat je iedere week van les wisselt, tenzij daar afspraken over zijn gemaakt.
Gemiste les en inhalen
Een gemiste les mag je inhalen. Dit zijn de richtlijnen:
- binnen 4 weken inhalen;
- aan- of afmelden is niet nodig;
- meld aan de docent dat je een inhaler bent;
- bij grote drukte hebben vaste mensen voorrang op de inhalers.
Vakanties en vrije dagen
Het lesgeld wat je maandelijks betaalt, is een gemiddelde over een jaar. Vervalt er echter een les
vanwege één of een paar vrije dag(en) (zoals bijvoorbeeld Pasen, Hemelvaart en Pinksteren) dan
mag je deze les altijd op een ander moment komen inhalen.
Pauze
In uitzonderlijke gevallen kan je lidmaatschap voor een periode van twee tot zes maanden worden
gepauzeerd. Dit is ter beoordeling aan De Yoga Studio.
Studententarief
Geldt uitsluitend voor voltijdsstudenten aan een MBO, HBO of universitaire studie en pas na overleg
van een kopie van een geldige studentenkaart. Onder het studententarief van het Mysore
lidmaatschap vallen: de Ashtanga Mysore lessen op maandag t/m vrijdag van 6:00 – 8:45 uur en van
17:00 – 18:45 uur + de zondag led class: 8:30 – 10:15 uur (alle in het Engels).
Risico
Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. De docenten zijn volledig gevrijwaard van
iedere vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke blessures of kwetsuren of materiele schades, die al
dan niet direct of niet direct in verband staan of in verband gebracht kunnen worden met het
deelnemen aan de lessen.
Blessures
Wanneer je een blessure hebt, meld dit dan altijd voor aanvang van de les aan je docent.
Zwangerschap
Wanneer je (vermoedt dat je) zwanger bent, meld dit dan altijd voor aanvang van de les aan je docent.
Wijzigingen
e
Wijzigingen kunnen worden doorgegeven voor de 20 van elke maand. De wijziging gaat dan in vanaf
het begin van de volgende maand.
Opzegging
e
Bij opzegging voor de 15 van een maand, zal de opzegging per eind van die maand ingaan.
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