Dynamische Yoga
Inschrijfformulier voor akkoord, Inschrijfdatum

:

-

- 20

:

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………*
Roepnaam: ………………………………………………………. M/V, Voorletters: …………………………………….*
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………*
Postcode+ Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………….*
Geboorte datum: …………………………………………………………………………………………………………………….*
Telefoonnummer: ………………………………………………/ mobiel: …………………………………………………*
E-mail : ……………………………………………………………………………@…………….………………………………………*
Cursusgeld
Het cursusgeld dient per maand te worden voldaan en bedraagt, per maand, per lid.
Proefles
€ 10,50
Leskaart 10 strippen
€ 95,00 geldig 14 weken
Leskaart 20 strippen
€ 190,00 geldig 7 maanden
Beëindiging of wijziging van het lidmaatschap kan per maand.
Betaling cursusgeld:
a. Betaling per bank, in de eerste week van elke nieuwe maand en dit te doen op de
ING Bank rekening nr. NL 33 INGB 0009 3504 20 op naam van Het Tuinhuis o.v.v. Yoga lessen
b. Betaling per kwartaal of halfjaarlijks is ook een mogelijkheid.
c. Betaling contant in de eerste week van elke nieuwe maand.

Clubreglement











DY staat voor Dynamische Yoga.
Ondergetekende doet afstand van alle rechten tot het instellen van een schadeclaim tegen de DY en
haar leden wegens vergoeding van onkosten en/of opgelopen schade t.g.v. de yogabeoefening.
De leiding van de DY en zalencentrum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal,
zoekgeraakte eigendommen en bij ongevallen die het lid als gevolg van deelname aan zijn/ haar sport
is overkomen. Iedereen volgt de lessen op eigen risico, men dient zichzelf hiervoor te verzekeren
Opzettelijk achterhouden van medische informatie is voor eigen risico en eigen verantwoording.
De cursist is aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan eigendommen van de DY of goederen
die vallen onder de verantwoordelijkheid van de DY en zalencentrum.
Tijdens grote zomervakantie(basisonderwijs), officiële feestdagen en bijzondere dagen zijn er geen
lessen.
Het is verboden in het zalencentrum en de openbare ruimten te roken.
Bij het niet nakomen van een van de hierboven genoemde bepalingen, houdt DY zich het recht voor de
betreffende cursist de toegang tot DY en zalencentrum tijdelijk of definitief te weigeren zonder dat
hij/ zij aanspraak kan maken op al betaalde cursusgelden van welke aard dan ook.
De met een */ ster gearceerde delen dienen verplicht te worden ingevuld om als lid te zijn
ingeschreven bij Dynamische Yoga. 1 exemplaar voor de DY administratie.

Ik verklaar me akkoord met het clubreglement en wil graag lid worden van Dynamische Yoga.
Plaats

:………………………………………………………………….. Datum

Handtekening
*
(Bij minderjarige ouder / verzorger)

: ……………………………………………………………….*

:

Betaling s.v.p. op onderstaand rekeningnummer op naam van Het Tuinhuis o.v.v. Yoga lessen
Bank: ING, rekeningnummer : NL 33 INGB 0009 3504 20
Handelsregister KvK de Veluwe en Twente Nummer 08156244

Zaal: Handelstraat 49 te Eerbeek
Elly van den Eyssel- Hartemink, Yoga docente,
Telefoon 06-135 11 774

