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inschrijfformulier/ cursus 
 

Naam 
 
Adres 
 
Postcode      Plaats 
 
Telefoonnummer    Email 
 
Heb je eerder een yoga opleiding gevolgd? 
 
 
O Flow in je Les   (Yoga Point Woerden)  startdatum: 

O Zwangerschaps Yoga  (Yoga Point Woerden) startdatum: 

O Yin Yoga  (Yoga Point Woerden) startdatum: 

O Vooropleiding Chakra’s  (Yoga Point Den Bosch) startdatum: 

Betaling 
Je kunt de betaling doen na ontvangst van de factuur. Het is mogelijk om te betalen in termijnen (maximaal 2) tegen 
meerkosten van € 17 per termijn (ex. BTW). Ik kies voor de volgende betalingsoptie: 
 
O Ik betaal het volledige bedrag in één keer. 

O Ik wil betalen in 2 termijnen. 

Scan of fotografeer het ingevulde formulier en mail naar: info@yogadocentopleiding.nl 
Na ontvangst van de aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestiging en nadere informatie. 
 
VOORWAARDEN 
Artikel 1 Overeenkomst 
1.1 Er is sprake van een overeenkomst bij het insturen van het inschrijfformulier voorzien van handtekening. 
1.2 - Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Yoga Docent Opleiding behoud 
het recht om een overeenkomst te annuleren wanneer een cursus reeds vol zit of wanneer de deelnemer niet 
voldoet aan de vereisten om deel te nemen. 
Artikel 2 Betaling 
2.1 – Bij betaling in termijnen dient men de volledige betaling te doen, ook als men tussentijds stopt. De eerste 
termijn dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt. Per betalingstermijn worden € 12 extra kosten berekend 
(exclusief 21% BTW). 
2.2 – De deelnemer is op de hoogte van de prijs van de gekozen cursus en gaat bij het invullen en ondertekenen van dit 
inschrijfformulier een verplichting tot betaling aan. Annulering is na het opsturen van dit formulier niet meer mogelijk. 
Als je twijfelt, wacht dan met inschrijven tot je zeker bent van je deelname (let op; een cursus kan vol zitten). 
Artikel 3 Aansprakelijkheid 
3.1 – Yoga Docent Opleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook. 
3.2 – Deelname is volledig op eigen risico. 
Artikel 4 Overige voorwaarden 
4.1 -  Een diploma wordt ALLEEN afgegeven indien de deelnemer heeft voldaan aan de eisen van Yoga Docent 
Opleiding. Dit betekent dat elk onderdeel met een voldoende moet worden afgerond en dat deelnemers 85% van de 
lessen gevolgd hebben. 
4.2 Yoga Docent Opleiding kan het opgegeven emailadres gebruiken voor informatie over, tijdens en na de 
opleiding. Alleen in het kader van de opleiding en/of na- en bijscholing en kan op elk moment worden beëindigd. 
 
Ondertekening 
 
Datum:     Handtekening: 
 
 


