Middenweg Kundalini Yoga
Inschrijfformulier
Voornaam :

Achternaam :

Straat + nummer :

Postcode :

Woonplaats :

Telefoon :

Email :

Geboortedatum :

Schrijft zich met ingang van: …........................in voor een lidmaatschap bij Middenweg Kundalini Yoga.
Lespakket (aub keuze aanvinken):
o 1x per week yogales op Maandagavond 18:30 te Zuidwolde
o 1x per week yogales op Maandagavond 20:15 te Zuidwolde
o 1x per week yogales op Dinsdagavond 18:30 te Meppel
o 1x per week yogales op Dinsdagavond 20:15 te Meppel
Het lesgeld bedraagt €42 per maand.
De betaling zal maandelijks plaatsvinden via automatische incasso van:

IBAN:
Ten name van:
Ondertekening
Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaar ik kennis genomen te hebben en akkoord te
gaan met de automatische incasso en de voorwaarden zoals vermeld aan de achterzijde van dit
formulier.
Handtekening cursist(e)

Plaats/datum:

Middenweg Kundalini Yoga
Voorwaarden:
Deelname
•
Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
•
Deelneming is alleen mogelijk indien je gezondheid geen belemmering vormt.
•
Consulteer altijd een arts voordat je met yoga lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal
gezond bent, of indien je zwanger bent.
•
Als je zwanger bent, een blessure, beperking of een ander lichamelijk ongemak hebt, laat dit dan altijd aan
de betreffende yoga docent weten voordat je aan de yoga les begint.
•
Luister naar en volg de instructies van de yoga docent. Zodra je lichaam een bepaalde oefening niet aan
kan of de houding niet prettig voelt, stop je of vraag je eventueel een alternatief. Het is belangrijk dat je je eigen
grenzen respecteert en vooral niets forceert.
•
Middenweg Kundalini Yoga / de docent is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen
van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van letsel voor, tijdens of na les.
Feestdagen, vakanties en zomerstop
•
Er is geen les op officiële feestdagen of op nieuwjaarsdag.
•
Wanneer er wel les is maar de cursist(e) niet aanwezig is loopt de contributie door.
•
Tijdens schoolvakanties of incidenteel ziekteverzuim loopt de contributie door ook indien er géén les
gegeven wordt. Hierdoor uitgevallen lessen kunnen in overleg gedurende vier weken ingehaald worden.
•
Gedurende de maanden juli en augustus geldt er een zomerstop. Er is dan geen les en over deze periode is
geen contributie verschuldigd en wordt er niet geïncasseerd.
Opzegtermijn, betaling en incasso
•
De opzegtermijn bedraagt minimaal één hele maand. (voorbeeld: indien men in de maand februari beëindigt,
dient men de maand maart nog te betalen.
•
Opzeggen kan door een email te versturen aan info@middenweg.guru. Vertel in deze email per wanneer je
wil stoppen en graag ook de reden. Wij zullen de ontvangst van je mail en je opzeggingsdatum bevestigen.
•
In geval van een onterechte incasso is de terugboekingstermijn 56 kalenderdagen.
•
Middenweg Yoga kan de tarieven gedurende de looptijd van het lidmaatschap aanpassen.
•
Wanneer de contributie niet tijdig is voldaan en er moet een rekening worden uitgeschreven, dan wordt er
€ 5 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de contributie na de tweede herinnering nog niet voldaan is
worden er incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 20% van de totale contributie met een
minimum van € 50

Deelname aan één van de lessen betekent dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.

