svp aankruisen

Inschrijf -en machtigingsformulier Yoga en Pilates Maastricht
1. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Voornaam:
Achternaam:
Straat:
Postcode:

Woonplaats:	
  

Telefoonnr.:
GSM:	
  
Geboortedatum:

man	
  

vrouw
:	
  

E-mailadres*:

* Dit emailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van
de ontwikkelingen binnen Pure Balance Yoga & Pilates Studio.
2. LESGELD
Yoga
Lesgeld 1x per week • €37,- per maand
Lesgeld 1x per week • €56,50,- per maand
10 rittenkaart 107,50 euro
Losse les 13,50 euro
Pilates
Lesgeld 1x per week • €33,- per maand
Lesgeld 2x keer per week • €51,50 - per maand
10 rittenkaart 97,50 euro
Losse les 12,50 euro
Yoga en Pilates
Lesgeld 2x per week • €54,00 per maand
Onbeperkt
€69 per maand

Studenten en mensen met uitkering:
Yoga
Lesgeld 1x per week • €33,- per maand
Lesgeld 2x les per week • €51,50- per maand
10 rittenkaart 97,50 euro
Losse les 12,50 euro
Pilates
Lesgeld 1x per week • €29,- per maand

zie ook volgende pagina

	
  

Lesgeld 2x keer per week • €44,50- per maand
10 rittenkaart 87,50 euro
Losse les 11,50 euro
Yoga en Pilates
Lesgeld (2x per week) • €48,00 per maand
Onbeperkt
€69,00 per maand

3. LESDAG
Keuze lesdag: .............................. dag, om ................... uur
Keuze 2e lesdag: ........................ dag, om ................... uur (indien van toepassing)
4. Ik ben bij Yoga en Pilates Maastricht terechtgekomen via:
via vrienden

	
  advertentie	
  

folder	
  
anders nl. .............................................................................................	
  

5. Eventuele opmerkingen,
blessures, (lichamelijke) klachten of aandachtspunten?
................................................................................
6. Betaling lesgeld
Hiermee verleent ondergetekende, tot wederopzegging,machtiging aan
Studio Pure Balance Yoga en Pilates Maastricht tot het automatisch incasseren van het lesgeld.
Bij maandelijkse betaling wordt het lesgeld op de 1e van de maand geïncasseerd.
IBAN (International Bank Account Number): .............................................
Ten name van: ...........................................................................................
Adres (geen postbus): ................................................................................
Postcode + Plaats: .....................................................................................
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de bovenstaande betalingswijze
en daarnaast met de algemene voorwaarden zoalsonderstaand vermeld.
Datum: .......................................
Handtekening rekeninghouder: .................................................................

N.B. Je ontvangt – indien gewenst - een kopie van deze pagina t.b.v. jouw administratie. Indien je niet
akkoord bent met een afschrijving kun je binnen 56 kalenderdagen na de boekingsdatum een verzoek tot
terugboeking bij jouw bank indienen. Wil je mij dan wel even informeren over de reden?
Stopzetten? Wil je een afgegeven machtiging intrekken? Meld dit dan schriftelijk (per brief of per mail)
met inachtneming van de opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. De automatische betaling wordt dan
stop gezet.
zie ook volgende pagina

	
  

7. Algemene voorwaarden
Betaling: Het lesgeld wordt maandelijks vooraf op de 1e van de maand geïncasseerd. Bij automatisch
incasso dien je steeds voor voldoende saldo op je rekening zorg te dragen. Zo niet, dan dient het lesgeld
tijdig contant betaald te worden. Bij niet tijdige betaling wordt deelname aan de lessen ontzegd.
Opzeggen lidmaatschap: Bij beëindiging van het lidmaatschap dient een opzegtermijn van één volledige
kalendermaand in acht genomen te worden. Er geldt een minimale inschrijfperiode van drie maanden.
Risico: Het beoefenen van sportieve activiteiten kan risico’s met zich meebrengen. Het deelnemen aan
de lessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Pure Balance kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect
in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de yogastudio.
Lesrooster en annulering van lessen: De actuele lesplanning staat op de website. Wijzigingen worden
tijdig bekend ge- maakt. Pure Balance behoudt zich het recht voor om vanwege ziekte of onvoorziene
omstandigheden een les te laten ver- vallen. Deze lessen kunnen worden ingehaald. Wanneer er langere
tijd geen les kan worden gegeven vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden zal het lesgeld
verrekend worden.
Afmeldingen: Lessen waarvoor men zich tijdig (24 uur tevoren) heeft afgemeld, kunnen ingehaald
worden tijdens een van de andere lessen. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
Studioadres:
Turennestraat 25 te Maastricht
Correspondentieadres:
Jupiterhof 93 • 6215 VM • Maastricht BTW: NL157798124B01
KvK: 14111957
Tel: 06-42 14 60 69
Mail: Lenneke303@yahoo.com

