Yoga Studio Jnana
INSCHRIJFFORMULIER
Machtiging voor standaard Europese incasso (SEPA)
Naam

Achternaam

m/v

Adres

No.

Woonplaats

Telefoon

Postcode

E-mail

Geboren
(d o o r h a l e n

Betaling

Gewenste leskaart
N

niet

af te schrijven bedrag €

(d o o r h a l e n

IBAN

wat

van

toepassing

i s)

per maand / per halfjaar (tot wederopzegging) / eenmalig

wat

niet

van

toepassing

is)

1x per week / 2x per week / onbeperkt / tieneryoga / 10 rittenkaart

L

ALGEMENE

VOORWAARDEN

● De betaling voor een leskaart geschiedt d.m.v. automatische incasso ● Leskaarten worden automatisch verlengd voor de
volgende periode met een opzegtermijn van 1 maand ● Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten
terugboeken (storneren), neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank ● Er zijn geen
inschrijfkosten ● 10 strippenkaart is 4 maanden geldig vanaf datum aankoop ● Er is geen restitutie mogelijk op het lesgeld ●
Wanneer u vanwege omstandigheden een cursus (tijdelijk) moet staken, vindt er geen lesgeldrestitutie plaats ● Gemiste
lessen kunnen alleen binnen dezelfde periode van desbetreffende maand- of halfjaarleskaart worden ingehaald ● Bij
opzegging volgt een naheffing van te veel bezochte lessen ● Leskaart is persoonlijk, dus niet overdraagbaar ● Deelnemers
met een hoge bloeddruk, nek en/of rugklachten of andere blessures dienen voor de les de docent op de hoogte te stellen.
Deze kan indien mogelijk vervangende houdingen aanbevelen en de deelnemer extra aandacht geven ● De docent aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel opgelopen vóór, tijdens of na de les als gevolg van yogabeoefening ● Yoga
Studio Jnana is niet aansprakelijk voor welke opgelopen blessure dan ook, het is belangrijk dat de deelnemer luistert naar
zijn/haar lichaam en de grenzen van het lichaam respecteert ● Gelieve 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn
● De studio is gesloten op feestdagen ● door ondertekening ontvangt u automatisch de nieuwsbrieven, welke op elk moment
kunnen worden opgezegd ● Maak een kopie van deze overeenkomst voor uw eigen beheer.

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en tarieven en geeft
ondergetekende, indien van toepassing, toestemming, tot wederopzegging, om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om het aan Yoga Studio Jnana verschuldigde bedrag van uw IBAN
rekeningnummer af te schrijven.

Plaats

Handtekening

Datum

Yoga Studio Jnana
Industriestraat 30
2624 BB Delft, Nederland
IBAN: NL93INGB0009636945
Incassant ID: NL21ZZZ272656350000

06-48343202
06-53563766
info@jnana.nl
www.jnana.nl

kenmerk

(in te vullen door yogastudio)

