Inschrijfformulier
Naam
Adres
Telefoon
Email adres
Wat is je motivatie?

Heb je ervaring?
Zijn er bijzonderheden om
rekening mee te houden (fysiek,
emotioneel en/of psychisch)?
Algemene voorwaarden
• De lessen worden wekelijks gegeven, behalve op enkele feestdagen en
gedurende schoolvakanties.
• De lestijden en tarieven zijn onder voorbehoud.
Eventuele wijzigingen worden tijdig doorgegeven.
• Bij afwezigheid afmelden via tel. 06 29302250/ email info@hartekrachtyoga.nl
De les kan binnen 2 weken worden ingehaald.
• Inschrijving is voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn is één kalendermaand.
• Het volgen van lessen bij Hartekracht Yoga geschiedt op eigen risico.
De deelnemer heeft de intentie zijn/haar lichaam goed te verzorgen en te
volgen, mogelijkheden te verkennen en grenzen te respecteren.
Bij specifieke klachten raadpleegt de deelnemer een specialist.
• Door inschrijving staat de deelnemer toe dat Hartekracht Yoga zijn/haar
persoonsgegevens gebruikt voor communicatie. De deelnemer kan erop
vertrouwen dat hier zorgvuldig mee omgegaan wordt. Meer hierover is te
vinden op http://hartekrachtyoga.nl/privacy-verklaring/
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Jaarrooster
Augustus 2018 – februari 2019
Het eerste halfjaar gaat van 27 augustus 2018 t/m 8 februari 2019.
In de weken 43, 52 en 1 is er vakantie.
Dit geeft 21 lesweken.
Februari 2019 – juli 2019
Het tweede halfjaar start op 11 februari en eindigt op 19 juli.
In de weken 9 en 18 is er vakantie.
Dit geeft 21 lesweken
Samen zijn dit 42 lesweken.
Feestdagen
De les kan binnen 2 weken worden ingehaald.
Contributie:
• €9,50 / les bij halfjaarabonnement. €199,50 / half jaar
• €10,50 / les bij maandabonnement. €44 / maand
• €6 / 2e les: €25 / maand, €126 / halfjaar
• €14 / losse les
• €10 / proefkaart, 3 weken geldig
• 10 betalingsmaanden: sept t/m juni
Contributie kan bij aanvang van iedere periode/maand en onder vermelding van
voor- en achternaam worden voldaan op rekeningnummer:
NL 75 TRIO 03 79 27 96 49 t.n.v. R.A. van den Berg
Door ondertekening van dit formulier verklaart deelnemer zich akkoord met de
inschrijving, de tarieven en de algemene voorwaarden.
Plaats en datum:

Handtekening deelnemer:

Handtekening docent:
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