INSCHRIJFFORMULIER
lidmaatschap
(mail het inschrijfformulier ingevuld naar info@inukshukyoga.nl
of stuur naar Stationsstraat 12 Maarheeze)

Naam:
Achternaam:
Adres:
Postcode & Woonplaats:
Achternaam:
E mail adres:

Geb datum:

Telefoonnummer:

Achternaam:
Zijn er eventuele blessures of aandachtpunten?

Ik schrijf me in voor:
☐ Yoga abonnement

1 les per week

Per maand € 38,-

☐ Yoga abonnement
☐ Yoga abonnement
☐ Losse les
☐ Strippenkaart

2 lessen per week
onbeperkt per week
€ 15,- ( voor leden € 10,-)
4 lessen

Per maand € 58,Per maand € 68,-

☐ Strippenkaart
☐ Privé Yoga/ stress release

8 lessen
1 uur

Per kaart € 88,- ( 3 maanden geldig)
Per sessie € 60,-

Per kaart € 49,- ( 2 maanden geldig)

Ik wil graag deelnemen aan de volgende yogales(sen):
☐ Yin Yoga
Zondag
9.45 – 11.00 uur ☐ Yin-Yang Yoga

Woensdag

☐ Yin- Yang Yoga
☐ Yin Yoga
☐ Power Flow Yoga
☐ Yin Yoga

Maandag 8.45 – 10.00 uur
Maandag 10.30 – 11.45 uur
Maandag 19.00 – 20.15 uur
Maandag 20.45 – 22.00 uur

☐ Stoel Yoga
☐ PowerFLow Yoga
☐ Yin Yoga
☐ Yin Yoga

Woensdag 11.00 – 12.00 uur
Woensdag 19.00 – 20.15 uur
Woensdag 20.45 – 22.00 uur
Donderdag 19.00 – 20.15 uur

☐ Yin Yoga

Dinsdag

☐ Power Yoga

Donderdag 20.45 – 22.00 uur

19.00 – 20.15 uur

9.00 – 10.15 uur

Datum aanvang van de lessen:




Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord
met de onderstaande Algemene Voorwaarden en aanwijzingen aan Inukshuk Yoga te
Maarheeze. Voor machtiging automatische incasso, vul achterzijde in.
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de
PRIVACYVERKLARING van Inukshuk Yoga en Coaching. Deze kunt u vinden op de site
www.inukshukyoga.nl


Plaats

Datum

Handtekening

www.inukshukyoga.nl

KvK 56832311

info@inukshukyoga.nl

BTW-nr NL142655302B01
Bank NL38 RABO 0133 5863 16 tnv Inukshuk Coaching

Inukshuk Yoga, Stress Release & Coaching
Stationsstraat 12, Maarheeze

SEPA-machtiging tot automatische Algemene doorlopende incasso
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
 Inukshuk Coaching om tot wederopzegging doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
en
 Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Inukshuk Coaching.
 Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u het laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.
incassant-ID Inukshuk Yoga:
Kenmerk machtiging:
Soort incasso:

NL65ZZZ568323110000
Ontvangt u per e-mail na inschrijving
Euro-incasso

Doorlopend IBAN rekeningnummer :

Ten Name van

Reden betaling: Yoga abonnement per maand
Algemene voorwaarden
 De lesgelden worden per automatische incasso voldaan, in de eerste week van de nieuwe
kalendermaand.
 In de contributies zijn alle feestdagen en vakanties verrekend.
 Opzeggingen die binnenkomen vóór de 5e van de maand worden beëindigd per de 1e van de
komende maand. Opzeggingen na die periode gaan in na één maand na opzegging.
 Aanmaning –en herinneringskosten zullen doorbelast worden.
 Alle genoemde bedragen zijn incl. BTW.
 Gemiste lessen mogen binnen 2 maanden worden ingehaald.
 Het lesgeld wordt nooit gerestitueerd. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 Inukshuk Yoga is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of blessures die ontstaan tijdens deelname aan de
lessen.
 Inukshuk Yoga is niet aansprakelijk voor het beschadigen en/of zoekraken van uw eigendommen.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging automatische incasso aan Inukshuk
Yoga te Maarheeze, om van zijn/haar genoemde bank/giro rekening bedragen af te schrijven wegens
lesgelden Yoga en verklaart kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene
voorwaarden zoals hierboven beschreven.
Plaats

Datum

Handtekening

www.inukshukyoga.nl

KvK 56832311

info@inukshukyoga.nl
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Algemene voorwaarden Inukshuk Yoga.
Artikel 1: De overeenkomst
1.1
Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord
met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.
1.2
Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
1.3
Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent.
Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel
contact op met uw huisarts.
Artikel 2: Abonnementen en Tarieven
2.1
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Abonnementen gelden per kalendermaand en worden zonder opzegging automatisch verlengd.
Strippenkaarten zijn geldig voor een duur van 2 maanden ( 4x) of 3 maanden (8x).
2.2
Nieuwe deelnemers kunnen instromen gedurende de maand ( reeks) en betalen naar rato.
Doorlopende abonnementen gaan voor instromers of losse lessen. Het is mogelijk een plaats te
reserveren op de wachtlijst voor de dag en het tijdstip van uw voorkeur.
2.3
Verhindering, U kunt tot 2 uur van tevoren uw les cancelen in het online boekingssysteem
https://www.momoyoga.nl/inukshuk-Maarheeze/. Zo kunnen yogi´s die op de wachtlijst staan voor
deze les nog naar de les komen. Als u later bent met afzeggen vervalt de mogelijkheid om de les in
te halen.
Inhalen, U draagt zelf de verantwoording om de gemiste les in de betreffende maand in te halen.
Indien u geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen restitutie van
de contributie plaats.
2.4
Bent u zwangers of langdurig ziek of langdurig geblesseerd, neem contact op met Inukshuk
Yoga. Het is mogelijk om het abonnement “on-hold “ te zetten en resterende lessen, kunnen op een
later tijdstip worden ingehaald. Mocht er voor een specifieke les een wachtlijst zijn, dan vervalt uw
plek voor deze les.
2.5
Wanneer de lestijden of locatie wijzigen of wanneer er meer lesdagen beschikbaar komen,
wordt u hiervan per email op de hoogte gebracht. Bij overmacht (vanwege ziekte of onvoorziene
omstandigheden van docent) zal er alles aan gedaan worden om te les te laten doorgaan. Mocht
dit niet lukken, dan behoudt Inukshuk Yoga het recht deze les te laten vervallen. Deze les mag op
een later tijdstip worden ingehaald.
Artikel 3: Betaling
3.1
Abonnementen worden automatisch verlengd. De deelnemer dient het verschuldigde
lesgeld voor het begin van de maand te betalen middels overschrijving naar de bankrekening
NL38 RABO 0133 5863 16 ten name van Inukshuk yoga of geschiedt via automatische incasso.
3.2
Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Inukshuk Yoga het recht om op de deelnemer de
invorderingskosten en incassokosten te verhalen.
3.3
De contributie is gebaseerd op het jaarlijks aantal geplande lessen, hier zijn de feestdagen
en vakanties waarop de lessen vervallen al vanaf gehaald. Je kunt deze lessen inhalen op een
ander moment. Tarieven staan op de website en zijn inclusief BTW. Lesrooster en lesdagen die
vervallen ivm feestdagen en vakantie staan vermeld op de website.
3.4

Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
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Algemene voorwaarden Inukshuk Yoga.
Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1
Inukshuk Yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te
voeren.
4.2
Inukshuk Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van
de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les. Als
deelnemer blijft u zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid. Blijf binnen de grenzen van uw eigen
kunnen. Juist door uw grenzen te respecteren zullen die langzaam opschuiven.
4.3
Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Breng de docent voor de les op
de hoogte als u last hebt van blessures of andere dingen waarmee rekening moet worden
gehouden (bijvoorbeeld zwangerschap, hoge bloeddruk, rug- en nekproblemen). Raadpleeg bij
twijfel de huisarts of specialist.
Artikel 5: Lidmaatschap beëindigen
5.1
U kunt uw lidmaatschap op elk moment opzeggen per email, waarna u een bevestiging van
ons ontvangt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel contact op met Inukshuk Yoga.
5.2
Opzeggingen die binnenkomen vóór de 5e van de maand worden beëindigd per de 1e van
de komende maand. Opzeggingen na die periode gaan in aan het einde van de volgende maand
na opzegging.
5.3

Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

5,.4
Het is mogelijk om uw abonnement maximaal één maand per lesjaar bij ons stop te zetten,
dit dient u één maand van te voren per mail aan te geven. Mocht er voor een specifieke les een
wachtlijst zijn, dan vervalt uw plek voor deze les. Na deze maand bent u weer verplicht om
abonnementsgeld te betalen.
Artikel 6: Toepasselijkheid
6.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Inukshuk Yoga
betreffende deelname aan (individuele) lessen of houden van workshops, trainingen en andere
vormen van deelname, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
6.2
Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd
door Inukshuk Yoga.
Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en Inukshuk Yoga is Nederlands recht van toepassing.






Huisregels
Zorg dat u makkelijke/schone kleding draagt;
Geen schoenen in de studio;
Eet uiterlijk 2 uur vóór de les. Lukt dit niet neem dan een kleine maaltijd. Zorg ervoor dat u voor en na
de les voldoende water drinkt;
Kom op tijd;
Houd rekening met andere deelnemers en respecteer uzelf, de ander, de rust en stilte.

Namasté
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