Inschrijfformulier en machtiging Utrechts Yogacentrum ( in blokletters graag )
Aanhef: heer / mevrouw

Roepnaam: .......................................................................

Voorletters: ......................

Achternaam: ......................................................................

Geboortedatum: ...................................................

Adres: ..............................................................................................

Postcode: ...............................................................

Plaats: ..............................................................................................

IBAN nr: …................………………………………………............

op naam van: ..............................................................

E-mail: ........................................................................................

Telefoon: .....................................................................

Ingangsdatum lessen: ………………………………………..

Ik ken het yogacentrum via: ............................................

Kiest (aanvinken) voor het volgende abonnement en geeft Utrechts Yogacentrum toestemming om lesgeld af te schrijven:
- 1 of 2x per week yogales:
0 € 54,- per maand *1
of:
0 € 590,- per jaar ( ofwel € 58,- korting )
2
- 3x per week yogales * :
0 € 70,- per maand *1
of:
0 € 770,- per jaar ( ofwel € 70,- korting )
- zo vaak u wilt yogales *2:
0 € 80,- per maand *1
of:
0 € 880,- per jaar ( ofwel € 80,- korting )
*1 Voltijdstudenten of U-pas-korting €19 p/mnd, stuur een kopie van geldige studenten- of U-pas mee. Vraag naar de voorwaarden.
*2 Je kan maximaal 2 yogalessen per week in het yogacentrum volgen. Overige lessen zijn online (deelname via Zoom of opname).

Kiest (aanvinken) voor een 10-yogalessenkaart (6 maanden geldig) of 12-yogalessenkaart (7 maanden geldig) en geeft
het Utrechts Yogacentrum toestemming om van uw rekening af te schrijven:
- een 10-yogalessenkaart:
0 € 145,of voor student of U-pashouder: 0 € 100,- *3
- een 12-yogalessenkaart:
0 € 174,of voor student of U-pashouder: 0 € 120,- *3
*3 Voltijdstudenten- of U-pas-korting krijgt u, zodra wij in bezit zijn van een kopie van uw geldige U-pas, studentenpas, of bewijs van
inschrijving (bijvoorbeeld Universiteit Utrecht). Vraag naar de voorwaarden.

Bij een 10- of 12-yogalessenkaart: met deze machtiging kunt u op een later tijdstip ook een nieuwe kaart bestellen.
Bij een abonnement met betaling per maand: start je in de loop van een kalendermaand, dan betaal je de 1e maand
alleen het resterende deel van de maand. Opzeggen bij betaling per maand: voor de 20e van de lopende maand.
Bij betaling per jaar: ingang in overleg, en opzegtermijn is een maand. Opzeggen van een abonnement altijd schriftelijk
(per post of e-mail) bij het secretariaat (gegevens, zie onderaan het formulier). Je betaalt voor 50 weken yogales per jaar.
Bent u het niet eens met een afschrijving? Neem contact met ons op. Komen we er niet uit? U heeft 8 weken om via uw
bank het bedrag te storneren. Retourneren van lesgeld kan alleen als daar vooraf afgesproken over zijn gemaakt.
Op deze inschrijving zijn de "Algemene Voorwaarden voor yogalessen in het Utrechts Yogacentrum" van toepassing.
Deze zijn beschikbaar in het yogacentrum, via de website, of worden op verzoek toegestuurd. Door ondertekening van dit
formulier gaat u akkoord met deze voorwaarden en geeft u het Utrechts Yogacentrum toestemming voor vastleggen en
gebruik van de door u verstrekte gegevens, voor verwerking en afhandeling van uw inschrijving en deelname aan de
lessen. Conform de wet AVG hanteren wij een privacybeleid, zie: www.utrechtsyogacentrum.nl/yoga-privacy.php
Heeft u, vragen / opmerkingen, noteer ze hier:

Datum: ……………………………..………..

Handtekening: .........................................................

Lesadres: Van Asch van Wijckskade 31, 3512 VR, Utrecht
m.i.v. 1 juni 2022: Blauwkapelseweg 115 3572 KE Utrecht

IBAN nummer: NL77 INGB 0006101195

Secretariaat: Stroomstraat 32, 3513 VM Utrecht

e-mail: info@utrechtsyogacentrum.n l

030 7116131

