Inschrijfformulier
Door ondertekening van dit formulier schrijf je jezelf in voor een
yoga-abonnement of rittenkaart bij Yoga Centrum Hoofddorp. Je gaat
akkoord met de algemene voorwaarden van Yoga Centrum Hoofddorp en
geeft toestemming om per email informatie te sturen.

Jouw gegevens
Voornaam:
Achternaam:

Geslacht:

O Vrouw O Man

Geboorte datum:

E-mailadres:
Telefoonnummer:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Je abonnement of rittenkaart
Kies het abonnement of de rittenkaart die je wilt afsluiten. De abonnementsvoorwaarden staan op de achterzijde.

Yoga abonnement

Studenten abonnement

(machtiging invullen z.o.z.)

(machtiging invullen z.o.z.)

□ 1x per week (5x per maand)

□ 1x per week (5x per maand)

□ 2x per week (10x per maand)

□ 2x per week (10x per maand)

□ Onbeperkt

□ Onbeperkt

Gezinsabonnement

10 Rittenkaart (50 credits)

(2 personen)

□ 1x per week (5x per maand)

□ 4 maanden geldig
□ 10 weken geldig

□ 2x per week (10x per maand)
Samen met:

Voor akkoord
Opmerkingen:
Ingangsdatum:
Plaats:

Handtekening:

Datum akkoord:

Yoga therapie
□ 10 rittenkaart
□ Therapie + 1x per week yoga
□ Therapie + 2x per week yoga

Doorlopende Machtiging – SEPA
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Yoga
Centrum Hoofddorp om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Ook gaat u er mee akkoord dat
Yoga Centrum Hoofddorp een email stuurt ter vooraankondiging van de incasso.
Yoga Centrum Hoofddorp
Kruisweg 1061B 2131 CT Hoofddorp
Incassant ID: NL70ZZZ552477090000
Kenmerk machtiging: Lesgeld

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

IBAN:
Plaats:

Handtekening:

Abonnementsvoorwaarden


Om lessen te kunnen volgen ontvang je credits. Bij een abonnement zijn de credits 2 maanden geldig,
gemiste lessen kunnen ingehaald worden in deze periode.



Je bent vrij in de keuze van de dag en tijd van je les. Een plek in de les kan je reserveren via ons online
reserveringssysteem.



Een yogales annuleren kan tot 2 uur voor de les, daarna is annuleren niet meer mogelijk en vervallen de
credits.



Je abonnement is voor minimaal 3 maanden, na 3 maanden wordt het steeds automatisch met 1 maand
verlengt.



Een rittenkaart is 10 weken of 4 maanden geldig vanaf de ingangsdatum. De credits dienen voor de
einddatum opgemaakt te worden anders vervallen de overgebleven credits.





Studentenkorting is alleen voor voltijdstudenten; per studiejaar opnieuw aantonen.
Bij opzeggen is het lesgeld verschuldigd tot het eind van de maand.
Deelname aan de lessen is voor eigen risico.

In te vullen door medewerker
Formulier ontvangen door:
Machtiging ingevuld

O Ja O Nee

Bedrag betaald:

Rittenkaart betaald per:

O Pin O Kas

Aangeslagen op kassa:

Datum / tijd eerste les:
Opmerkingen:

O Ja O Nee

