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INSCHRIJFFORMULIER 
voor deelname aan de yogalessen 

 
Ondergetekende: 
 

Naam:   

Adres:   

Postcode:   

Woonplaats:   

Telefoonnr.:   

Emailadres:   

Geboren te:  Datum:   

 

verklaart hierbij het navolgende te zijn overeengekomen: 
 
* of, indien jonger dan 18 jaar, de ouder of verzorger: 

Naam:   

Geb.datum:  

1. Dat hij/zij onderricht krijgt in YOGA. 

2. Het lesgeld bedraagt € ….,00 per maand en dient uiterlijk op de eerste lesdag van de 
maand te worden voldaan, bij voorkeur over te maken op onderstaande bankrekening. 

Na ondertekening dient tevens € 5,00 aan inschrijfgeld te worden voldaan. 

T.a.v. Mw. M.I. van der Lee 

Banknummer: - NL43 ASNB 0267 4377 30 

3. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend indien 
één van beide partijen aan de wederpartij schriftelijk mededeelt, dat hij/zij deze 
overeenkomst wenst te beëindigen. Wel dient er een opzegtermijn van minstens één 
maand in acht te worden genomen. 

 z.o.z. ð 
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4. Het overeengekomen lesgeld zal ook moeten worden betaald indien de leerling - om 
welke reden dan ook - aan enige les niet deelneemt, tenzij Yoga Health & Spirit 
hem/haar van die verplichting heeft ontheven, hetgeen dan echter zal moeten blijken 
uit een schriftelijke verklaring, welke is afgegeven door Yoga Health & Spirit. 

5. De lessen zullen worden gegeven op de door Yoga Health & Spirit bepaalde dagen en 
uren. De leerling zal zich, in verband met het algemeen karakter van de lessen, daar 
naar moeten schikken. Met persoonlijke voorkeuren wordt geen rekening gehouden.  

6. De leerling dient zelf te zorgen voor een yogamat. Eventueel kan er bij Yoga Health & 
Spirit een yogamat worden gekocht tegen een zeer gereduceerde prijs.  

7. De leerling houdt zich aan de door Yoga Health & Spirit vastgestelde reglementen en 
verklaart hierbij deze reglementen te zullen naleven. 

8. De leerling (bij minderjarigen de verantwoordelijke) verklaart hierbij, dat de yogalessen, 
uitsluitend voor eigen risico zijn en dat de kosten van enig letsel of ongeval geheel door 
hem/haar zal worden gedragen. De leerling verklaart hierbij afstand te doen van alle 
rechten tot herstellen van een schadeactie tegen Yoga Health & Spirit wegens 
vergoeding van kosten, schade en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel die 
ten gevolge van de yoga beoefening zijn opgelopen, of wegens het in ongerede raken 
van de in het lokaal achtergelaten sportkleding en/of voorwerpen. 

10. Geeft u toestemming om beeldmateriaal van u zelf, of van uw kind(eren) te publiceren 
op de website en/of Facebookpagina van Yoga Health & Spirit?             JA / NEE 

 

 

Aldus overeengekomen en 
ondertekend te 

 Datum  
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De leerling 
(ouder / verzorg(st)er), 

 
 
 

  

 


