INSCHRIJFFORMULIER GENTLE FLOW OP DONDERDAG VAN 18:45-20:00 IN WAKE UP

Voor- en achternaam: 												
Adres en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Mijn mailadres mag bewaard blijven, zodat ik op de hoogte kan worden gehouden van nieuwe
initiatieven.
Ik schrijf me in voor:		
Proefles			
				
Losse les			
				
Maandabonnement
				
Strippenkaart 5 x 		
				
Strippenkaart 10 x		
				
				
Eerste maandbedrag*

€ 8,50
€ 15
€ 40
€ 65
€ 125
€

* Het instaptarief voor de maand waarin je start, is het lesgeld per week dat de maand nog telt. € 10 per
resterende week.

Betaling

Ik maak het lesgeld over met een automatische overboeking tot wederopzegging (per kalendermaand).
Het lesgeld moet voorafgaand aan de nieuwe maand worden betaald.
Startdatum yogales(sen):
Je hoeft voor een les niet te reserveren, er is plaats voor maximaal 14 deelnemers, deelname is op basis
van binnenkomst. De deur is een kwartier voor aanvang van de les open.
Ik heb YogaLove gevonden via (internet, facebook, bekende, Wake up etc.):

Ik verklaar hierbij algemene en betalingsvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen en ga hiermee
akkoord.
Datum: 				

Handtekening:

Als je onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt,
neem dan contact op met je arts over het volgen van yogalessen. Als je specifieke klachten of
lichamelijke beperkingen hebt of zwanger bent, bespreek dit dan met de docent voor de les. De docent
en/of YogaLove kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en/of psychische schade en
voor het kwijt raken van spullen in de kleedkamer. Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Alle
persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en na opzegging binnen zes maanden verwijderd
(exclusief e-mailadres tenzij bezwaar is aangegeven).
Voor de complete algemene voorwaarden verwijs ik naar www.yoga-love.nl.
YogaLove
Babs Westenberg
Kenaustraat 27-29
Den Haag
babs@yoga-love.nl
06-18304774
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