INSCHRIJVING YOGA DYNAMICA
NAAM:
ADRES:
POSTCODE:
WOONPLAATS:
MOBIEL NR:
E-MAIL:

* ik wil wel / niet de nieuwsbrief ontvangen
* ik ben bij yoga dynamica terecht gekomen via: website/ vrienden/ fb/ instagram/ anders nl:

ik betaal per les contant €15
ik wil een 5x leskaart (2 mnd geldig) van €55 en ontvang hiervoor een factuur
ik wil een 15x leskaart van €150 (1 jaar geldig) en ontvang hiervoor een factuur
ik wil een onbeperkt trainen abonnement, per maand €49
via automatische incasso, mijn iban nr is:

Hierbij machtig ik yoga dynamica tot doorlopende automatische incasso van de maandelijkse
contributie. Deze automatische incasso wordt van kracht met de ondertekening van dit formulier
door ondertekeningsbevoegde.

* ik ben op de hoogte van de algemene voorwaarden,huisregels en de privacy policy

datum:
handtekening:

Wezenland 582

loes@yoga-dynamica.nl

Loes 06 11366920

7415 JM Deventer

ewout@yoga-dynamica.nl

Ewout 06 51280464

ALGEMENE VOORWAARDEN EN HUISREGELS YOGA DYNAMICA
LIDMAATSCHAP
Er is de mogelijkheid om een 5x of een 15x leskaart aan te schaffen of een abonnement voor onbeperkt trainen, die via
automatische incasso maandelijks afgeschreven wordt. Het is mogelijk om op ieder gewenst moment in te stromen.
CONTRACTDUUR
Abonnementen via automatische incasso worden stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging.
De 5x leskaart is vanaf de eerste les, 2 maanden geldig. De 15x kaart vanaf de eerste les, 1 jaar.
BETALING
Voor leskaarten wordt een factuur gestuurd, die binnen 8 dagen betaald dient te worden.
Voor het onbeperkte trainen dient u een machtiging voor automatische incasso in te vullen. Indien een automatische
incasso niet kan plaatsvinden of gestorneerd wordt, dan zal er €15,= administratiekosten in rekening worden gebracht.
Indien langer dan 3 maanden geen betaling plaats vindt, heeft Yoga Dynamica het recht om het lidmaatschap op te zeggen.
Alle achterstallig kosten en incassokosten zullen gevorderd worden. Tijdens de zomerstop wordt er geen contributie
betaald in de maand augustus. Alle andere vrije dagen en vakanties zijn verrekend in het abonnement. Losse lessen dienen
contant voor aanvang van de les voldaan te worden.
TIJDELIJK STOPZETTEN EN TERUGBETALING
Abonnementen kunnen alleen tijdelijk worden stopgezet als er sprake is van: Zwangerschap, tijdelijke tewerkstelling
in het buitenland, langdurig (meer dan 4 weken) ziek zijn of bij een langdurige (meer dan 4 weken) blessure.
Terugbetaling geschiedt alleen bij verhuizing buiten de regio of chronisch ziek zijn.
OPZEGGING
Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schrifterlijk en via de mail!
Abonnementen kunnen per maand voor de 15e opgezegd worden. Het abonnement wordt dan dezelfde maand
beeindigd. Na de 15e opzeggen betekent dat het abonnement de daarop volgende maand beeindigd wordt.
Na einde leskaart beslist u zelf of u een nieuwe leskaart of abonnement wilt.
LESSEN
Deelname aan de lessen conform lesrooster. Yoga Dynamica behoudt het recht om bepaalde periodes met een
afwijkend lesrooster te werken, of lessen tijdens vakantie's en feestdagen te laten vervallen. Er wordt gewerkt met het
drop-in' systeem, waardoor ieder lid zelf bepaalt aan welke les wordt deelgenomen. Deelnemers worden toegelaten
aan de hand van binnenkomst.
AANVANG EN EINDE LES
Iedere deelnemer dient ruim voor aanvang van de les in de studio aanwezig te zijn. Zodra de les is gestart wordt de deur
niet meer open gedaan. Neem de rust in de studio tijdens de les in acht.
SCHADE
Yoga Dynamica is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen. Leg waardevolle spullen in de daartoe
beschikbaar gestelde ruimte. Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een arts of therapeut. Stel de docent voor
aanvang van de les op de hoogte van uw klachten of beperkingen. Stop direct bij aanhoudende duizeligheid, pijn of
misselijkheid en breng de docent hiervan op de hoogte. Zwangerschappen direct melden aan de docent!
Chronische klachten, zoals bv problemen met hart, schildklier, bloeddruk enz. altijd melden aan de docent.
Volg altijd de aanwijzingen van de docent op, zowel bij yoga als het winterzwemmen en vraag
als iets niet duidelijk is. Bij het winterzwemmen houden aan de specifieke gedragsregels zoals
bekend is gesteld. Respecteer uw eigen grenzen, u blijft zelf verantwoordelijk.
TARIEVEN
Yoga Dynamica behoudt het recht om periodiek de tarieven te verhogen.
KLEDING
Draag makkelijk zittende, liefst rekbare kleding. Wees voorzichtig met sieraden .
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