INSCHRIJFFORMULIER YOGAPLACE
Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

nieuwsbrief ja/nee*

Keuze lesvorm:
Lesdag 1:

Tijdstip:

Introductieles datum:
DIRECT INGESCHREVEN:

Lesdag 2:

Tijdstip:

Ingangsdatum lidmaatschap:
Ja / Nee

Geboortedatum:

Opleiding (indien van toepassing):

Einddatum opleiding

Registratienummer studentenpas/ODS-pas:

Deelgenomen aan beginnerscursus: ja / nee

Locatie: Maastricht; Sittard; Urmond; Roermond; Andere:
Hoe heb je ons gevonden? google, advertenties, kennisfamilie of anders:
Ondergetekende verleent hierbij aan Yogaplace machtiging (incasso) voor maandelijkse contributie betaling
om deel te nemen aan de reguliere lessen vermeld in het lesrooster.

□ 1x p. wk €45
□ 2x p. wk €68
□ Onbeperkt regulier (excl. alle Mysore style lessen op alle locaties) €85
□ Onbeperkt Mysore style (incl. alle reguliere lessen op alle locaties) €99
□ Onbeperkt Mysore style in depth (incl. alle reguliere lessen op alle locaties & 1 privéles per maand) €130
□ Familie abonnement* 1x p. wk €38
□ Familie abonnement* 2x p. wk €55
□ Familie abonnement* onbeperkt (excl. alle Mysore lessen op alle locaties) €70
□ Jaar abonnement 1x p. wk €41
□ Jaar abonnement 2x p. wk €61
□ Jaar abonnement onbeperkt (excl. alle Mysore lessen op alle locaties) €76
□ Studentenyoga 3x p. wk €35 (optie 1: ma-wo-vrij; optie 2: di-do-vrij; aankruisen wat van toepassing is)
□ Combinatie-abonnement 2x p. wk yoga + 1x p. wk sport bij van der Valk Urmond €70
□ Combinatie-abonnement onbeperkt yoga + 1x p. wk sport bij van der Valk Urmond €85
□ ODS-abonnement 1x p. wk (via facturatie)
□ ODS-abonnement 2x p. wk (via facturatie & €23 Yogaplace)
Door ondertekening van dit formulier verklaart u bekend te zijn met de algemene voorwaarden te vinden op
www.yogaplace.nl. U geeft toestemming aan Yogaplace om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het lidmaatschap en aan uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Yogaplace. Hebt u een proefles t.w.v. €15,- genoten, wordt deze in
mindering gebracht op het abonnementsgeld bij inschrijving. De minimale inschrijftermijn is vier volledige maanden. Bij een
maandelijks lidmaatschap worden eenmalig de inschrijfkosten à €25 en de borg van de doorkey voor locatie Maastricht à
€20 afgeschreven. Schrijft u zich direct op dezelfde datum na de introductieles in, wordt het inschrijfgeld t.w.v. €25 niet in
rekening gebracht. *Een familie-abonnement geldt bij 1e-lijns verwantschap woonachtig op hetzelfde adres.

IBAN

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Naam rekeninghouder
BIC Bank
Datum:
Plaats:
Handtekening:

