YOGAPLACE | TRAINING & EDUCATION | 200 RYS
Inschrijfformulier 2019
200 UUR INTENSIEVE YOGA DOCENTEN OPLEIDING
Beste Yogi(ni),
Print dit formulier, vul alle vragen hieronder volledig in en zet je handtekening. Scan het
volledig ingevulde en ondertekende formulier zodat je dit kunt mailen.
Zorg ervoor dat je op dezelfde dag/datum aan de onderstaande punten hebt voldaan.
Verzenden per mail naar info@yogaplace.nl van:
1. het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier
2. pas- of portret foto als bijlage
3. je eigen individuele yoga practice video via wetransfer.com
4. een aanbetaling van € 300.- op het vermelde rekeningnummer
Onderwerp in de mail: Inschrijving opleiding RYT200 ‘19 + ‘je volledige naam’.
Naam
Geslacht
Adres
Postcode en woonplaats
Email
Mobiel nummer
Geboortedatum
Beroep
Studie

Hoe heb je over deze opleiding
gehoord?

Hoe lang beoefen je yoga?

Hoe vaak beoefen je yoga?

Welke stijl of traditie van yoga
beoefen je?

Waar volg je lessen?
Wie zijn je leraren?

Beschrijf kort je yoga practice

Welke andere workshops,
cursussen, trainingen, opleidingen
gerelateerd heb je gevolgd?

Wat is de reden dat je kiest voor
deze opleiding?

Heb je ervaring in lesgeven?

Zo ja, hoe en hoe vaak en in welke
stijl?

Welke andere spirituele
beoefening is belangrijk in jouw
leven?
Vertel hier wat meer over in detail

Naam in geval van nood
Mobiel nummer
Relatie tot persoon
Onderstaande is strikt confidentieel voor je persoonlijke begeleiding
Gebruik je medicatie voor een
fysieke of geestelijke conditie?

Zo ja, welke medicatie en voor
welke conditie?

Is deze conditie chronisch?
Zijn er verder nog medicijnen die
je gebruikt (ook
voorbehoedsmiddelen)?
Heb je in de afgelopen vijf jaar
een grote operatie gehad of een
ernstige ziekte?
Zo ja, omschrijf hier

Ben je zwanger of heb je een
zwangerschapswens?
Is er verder nog informatie die
van belang is en je deelname aan
de opleiding zou kunnen
beïnvloeden?
Heb je in het afgelopen jaar
gerookt, alcohol genuttigd of
drugs gebruikt of andere
verdovende substanties?
Zo ja welke en hoe vaak per week
of per maand?
Wat is je eetgewoonte?
Vegetarisch, veganistisch, geen
restrictie, of anders
Zijn er producten waar je
intolerant of allergisch voor
bent?
Omschrijf hier in meer detail

Welke eventuele veranderingen
of ‘life-events’ hebben ervoor
gezorgd dat je met yoga in
aanraking bent gekomen en een
docent wilt worden

Wat trekt je het meeste aan in
het yoga-pad?

Wat zou de rol van een Yoga

docent moeten zijn volgens jou?

Wat trekt je aan in de stijl en
traditie van deze opleiding?

Zijn er obstakels die je verwacht
tegen te komen op je pad en hoe
denk je hiermee om te gaan?

Gebruik deze kolom voor
datgene wat jij nog belangrijk
vindt om te delen naast
bovenstaande antwoorden.

Leefregels van de Yogaplace opleiding
1. We zijn gericht op een meer bewuste en liefdevolle wereld in een veilige omgeving
zodat spirituele persoonlijke groei, respect en vertrouwen wordt ondersteund.
2. De houding en het gedrag van de studenten is conform de cultuur en de sfeer van de
traditionele Yogaplace opleiding.
3. Er is een basis van wederzijds respect met geaccepteerde onderlinge relaties zonder
enige vorm van geweld en aantijgingen. Aan roddels of andere wijze van disrespect
worden serieuze consequenties gehangen die kunnen leiden tot uitsluiten van verdere
deelname aan de opleiding.
4. Eenieder kan zijn of haar visie en ideeën openlijk, eerlijk en met respect uiten.
5. Sigaretten, alcohol, niet voorgeschreven medicijnen, vlees en vis zijn niet toegestaan
tijdens het verblijf in de Yogaplace opleiding.
6. Studenten zijn zich bewust van uitingen van affectie en aanstootgevende kleding en
hoe dit kan overkomen op andere studenten.
7. Het is niet toegestaan om de accommodatie te verlaten zonder toestemming van de
leraren.
8. Er wordt een vast dagschema en stilte uren gehandhaafd en dit wordt ten alle tijden
nageleefd.
9. Deelname aan de lessen is ten alle tijden verplicht, zelfs met blessure of andere
klachten is het zeer leerzaam om aanwezig te zijn.
10. Het gebruik van elektronische apparatuur, zoals tablet of laptop wordt alleen
toegestaan voor opleidingsdoeleinden. Hier wordt streng op toegezien.
11. Het gebruik van mobiele telefoon is alleen toegestaan op afgesproken tijden op een
vooraf aangewezen private plek.
12. Foto’s, video en audio opnamen van lesinhoudelijk materiaal zijn niet toegestaan
tijdens de lessen.
Voorwaarden deelname
1. Studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid.
2. Yogaplace, de leraren en het ondersteunend personeel kunnen niet verantwoordelijk
worden gesteld voor ongelukken, blessures, diefstal of andere schade, gedurende de
trainingsweken.
3. Na volledige inschrijving geldt een wettelijke bedenktermijn van veertien dagen, met
als ingangsdatum de ondertekening van het inschrijfformulier.
4. Alle betalingen worden volgens de afgesproken betalingsvoorwaarden voldaan.
Wanneer hier niet aan voldaan wordt, kan de inschrijving worden beëindigd en is
restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.
5. Terugbetalingen zijn in geen enkel beding mogelijk. Ook niet na uitsluiten, ontzeggen
van (verdere) deelname en uitstellen of afbreken van de opleiding. Dit geldt ook voor
de nog verschuldigde termijnbetalingen. Je kunt eventueel na betaling overstappen
naar een andere startdatum van een geplande Yogaplace opleiding binnen twee jaar
na inschrijving.
6. Alleen bij serieuze medische problemen en/of ziekte kan er voor het niet gebruikte
deel van de betaling, een credit plaatsvinden. Hiervoor moet er een geldige
doktersverklaring kunnen worden overlegd binnen de opleidingsperiode.
7. Yogaplace behoudt het recht om fotomateriaal gemaakt tijdens de Yogaplace
opleiding te gebruiken voor promotie of eigen materiaal.
8. Het geschreven en gesproken lesmateriaal mag op geen enkele wijze worden
gekopieerd, openbaar gemaakt of vermenigvuldigd, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Yogaplace.
9. Het certificaat wordt overhandigd na het volbrengen van de Yogaplace opleiding en de
gestelde normen.

10. Yogaplace is niet verantwoordelijk wanneer de Yogaplace opleidingsinhoud en sfeer
niet voldoet aan de persoonlijke verwachtingen van de student.
11. Yogaplace behoudt het recht om de geplande opleiding te annuleren als gevolg van
overmacht en/of bij niet voldoende aanmeldingen tot en met 1 november 2018 en
wordt er door Yogaplace de mogelijkheid geboden om over te stappen naar een
andere opleidingsdatum of het gehele opleidingsbedrag terug te ontvangen binnen 21
dagen.
12. Opleidingsdocenten Anouk en Manon worden ondersteund en geassisteerd door
Yogaplace docenten gedurende het verblijf, de lessen en de opdrachten. Verder zal in
een uitzonderlijke situatie een van de trainingsweken worden gedragen door een
andere ervaren docent dan Manon Simonis. Dit in verband met een mogelijke
adoptiereis die pas een aantal weken voor vertrek bekend zal zijn.
Betaling incl. 21% btw
• Betalingen gaan per bankoverschrijving.
Rekeningnummer Yogaplace: NL57 RABO 0300 0170 22 met BIC-code RABONL2U.
Bij elke betaling altijd ‘je volledige naam’ + ‘RYT200 ‘19’ en ‘een duidelijke omschrijving
van de betaling’ vermelden.
Maak je keuze, omcirkel de optie:
Optie 1:
€ 3995.- Vroege boeking | Volledige betaling vóór 1 juli 2018
(prijs is incl. aanbetaling).
Optie 2:
€ 4195.- Basisprijs | Volledige betaling vóór 1 december 2018
(prijs is incl. aanbetaling).
Optie 3:
€ 4395.- Betaling in termijnen | Aanbetaling van € 300.- én 4 termijnen:
1e termijn € 950.- vóór 1 aug 2018 | 2e termijn € 950.- vóór 1 okt 2018 | 3e termijn
€ 950.- vóór 1 jan 2019 | 4e termijn € 745.- vóór 1 maart 2019
Na toelating in de basisprijs periode zal binnen 30 dagen het volledige opleidingsbedrag
voldaan moeten zijn, mits er gekozen is voor optie 3 termijn betaling.
Verklaring
Ik neem de volledige verantwoordelijkheid en risico. Ik verwerp elke aanklacht van
persoonlijke blessure, overlijden, schade aan persoonlijke bezittingen in relatie tot deze
Yogaplace opleiding en zijn activiteiten.
Ik heb bovenstaande naar waarheid ingevuld. Ik heb gelezen, begrijp en bevestig, bij
ondertekening, alle bovenstaande punten.
Plaats
Datum
Naam
Handtekening

