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– KvK 27323122

INSCHRIJFFORMULIER Zwangerschapyogacursus
Gegevens worden alleen door Yoga Studio BeingYOGA gebruikt en na opzegging verwijderd.

Voornaam & Achternaam
Straatnaam
Postcode & Plaats
Telefoonnrs. thuis en mobiel

Mailadres voor nieuwsbrief/belangrijke
dingen waarvan je op de hoogte moet zijn.
Adres zal niet aan andere openbaar worden gemaakt of
worden verkocht.

Evt. lichamelijk/geestelijke klachten
tijdens je zwangerschap
Hoeveel weken zwanger:
Datum start zwangerschapsyoga cursus

STARTDATUM:

Hoe kwam je in aanraking met

O De Heraut
O Via zoekmachine of
O via verloskundige/Gez.heidscentrum
Anders:
nl................................................

Yoga Studio BeingYOGA?

Regels in het kort: Alle (huis)regels van Yoga
Studio BeingYOGA zijn te vinden in de algemene
voorwaarden. Zie formulier alg. voorwaarden op
de

afmelden voor de les: graag per mail,
via de docente of per Whatsapp

website www.beingyoga.nl

Ik heb de Algemene voorwaarden
gelezen en ga hiermee akkoord.
Alleen voor yogacursisten

Handtekening en datum:

Secretariaat:
Yogastudio BeingYOGA
Watersnip 9
2651 ZC Berkel en Rodenrijs
Tel. 06 29 381 751

www.beingyoga.nl
informatie@beingyoga.nl
K. v. K nr. 27323122
BTW nr. 120480311B01
NL09INGB000 6013858

Machtigingsformulier voor automatische incasso
zwangerschapsyogacursus
1. Gegevens opdrachtgever
1a Naam (zoals je bekend bent bij Bank)_______________________________
1b Adres_________________________________________________________
1c Postcode________________________1d Plaats_______________________
1e IBANrekeningnr _________________________________________________
2.Gegevens incassant
2a Naam

BeingYoga

2b Adres

Watersnip 9

2c Postcode 2651 ZC 2d Plaats Berkel en Rodenrijs
2f Reden afschrijving bedrag is het maandelijks lesgeld
2g Het bedrag wordt afgeschreven rond het einde van iedere maand
3.Ondertekening opdrachtgever
3a Datum__________________________________
3b Plaats___________________________________
3c Handtekening

Met het ondertekenen van de machtigingskaart geeft de opdrachtgever toestemming om
eenmalig/doorlopend een bedrag van zijn/haar bankrekening af te laten schrijven. Er is een
weigeringstermijn van 56 dagen.
Belangrijk voor u:
U machtigt BeingYoga om een bedrag af te schrijven totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt.
Het bedrag wordt rond het einde van de maand afgeschreven. Met het ondertekenen van de
machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen. Dit formulier is goedgekeurd door de
ING bank.

