INSCHRIJFFORMULIER
Naam: ___________________________________________________________________
Adres: ___________________________________________________________________
Postcode: ____________________

Woonplaats: ___________________________

Tel: _________________________

Mobiel: _______________________________

E-mail: ______________________

Geboortedatum: _______________________

Ziektes, blessures, beperkingen of medicijnen waar rekening mee gehouden moet worden?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ABONNEMENTEN
Lessoort:
o Yoga

o Lu Jong bewegingsleer

Vaste
Doorlopend Abonnement:
lesdag:
o Abonnement 1, 1 les per week, 1 les blok
o Maandag
(12 lesweken) €. 129,00
o Dinsdag
o Woensdag o Abonnement 2, 2 lessen per week, 1 les blok
(12 lesweken) €. 199,00
o Donderdag
o
Abonnement 3, onbeperkt aantal lessen per
o Vrijdag
o
o
o
o

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

o Relax Lu Jong

o Maandag

o Relax Yoga

o Dinsdag

o Mindfulness /
Boeddhistisch Mediteren

o Maandag

week, 1 les blok (12 lesweken) €. 229,00

Jaarabonnement
Jaarabonnement
Jaarabonnement
Jaarabonnement
o Jaarabonnement
o Jaarabonnement
o
o
o
o

1,
1,
2,
2,
3,
3,

per
per
per
per
per
per

maand €. 29,00
jaar €. 348,00
maand €. 49,00
jaar €. 588,00
maand €. 57,25
jaar €. 687,00

Het abonnement wordt automatisch verlengd. Opzeggen dient te gebeuren voor de 8e les van
het betreffende lesblok. Er is geen restitutie mogelijk van het lesgeld bij voortijdige beëindiging
van het abonnement. Bij een jaarabonnement is het lesgeld over 12 maanden verdeeld.

www.yogalesvenlo.nl

STRIPPENKAART
Lessoort:
o Yoga
o Relax Yoga Nidra
o Lu Jong bewegingsleer
o Relax Lu Jong

Strippenkaart
o 05 lessen, 3 maanden geldig €. 79,00
o 10 lessen, 6 maanden geldig €. 129,00

o Mindfulness / Boeddhistisch Mediteren
Je kunt met de les van keuze meedoen mits er plaats is, volgens het actuele lesrooster

RELAX LEEFSTIJL
Pakketten
o
o
o
o
o

Basis pakket
Comfort pakket
Top pakket
Exclusief pakket

Inhoud
3 maanden onbeperkt yogalessen, 1 massage
3 maanden onbeperkt yogalessen, 3 massages
3 maanden onbeperkt yogalessen, 6 massages
3 maanden op maat gemaakt pakket
Exclusief pakket Intake

Kosten
295,00
425,00
625,00
Offerte
25,00

Voor de helderheid.
Een abonnement geeft toegang tot een reguliere vaste wekelijkse les(sen). De cursist is zelf
verantwoordelijk voor de continuïteit in de bijwoning van de lessen. Er wordt om geen enkele
reden een financiële of andere regeling getroffen van lessen die niet bijgewoond zijn door
toedoen van de cursist zelf. Mocht je vanwege een dringende reden je vaste wekelijkse
yogales niet kunnen volgen en je minimaal 24 uur van te voren je afmeldt, dan kun je
dezelfde soort les in het betaalde lesblok meedoen, mits er plaats is in die groep.
Vergeet niet je in te schrijven voor de nieuwsbrief op www.yogalesvenlo.nl
Venlo,

Voor akkoord:

Door dit formulier te ondertekenen ga ik de verbinding aan met het yogacentrum en mezelf.
Tijdens de les, cursus of workshop respecteer ik de grenzen van mijn lichaam, adem en geest.
Ik heb de algemene voorwaarden ontvangen en gelezen en door ondertekening van dit
inschrijfformulier ga ik hiermee akkoord.

www.yogalesvenlo.nl

