
Inschrijfformulier YogaRutger        
 

 
 

Naam   : …………………………………………………………………………… 
Adres   : …………………………………………………………………………… 
Postcode & Plaats : …………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer : …………………………………………………………………………… 
E-mail adres  : …………………………………………………………………………… 
Geboortedatum  : …………………………………………………………………………… 
 
Opmerkingen m.b.t. waar YogaRutger tijdens de lessen rekening mee dient te houden. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
Algemene voorwaarden 
 
Eigen risico en aansprakelijkheid 
 
1.1 Deelname aan de lessen is volledig op eigen risico van de deelnemer 
1.2 YogaRutger is niet aansprakelijk voor zowel verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen als voor het 

oplopen van lichamelijk letsel tijdens de yogales. 
1.3 Elke deelnemer is verplicht lichamelijke e/o psychische klachten te melden. De deelnemer wordt geacht in staat te 

zijn tot het verrichten van normale lichamelijke inspanningen. Bij twijfel wordt de huisarts e/o behandelend arts 
geraadpleegd. 

1.4 Elke deelnemer dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de locatie waar de les plaatsvindt.  
 
2.0 Lidmaatschap en betaling 
 
2.1 YogaRutger kent geen administratiekosten en geen opzegtermijn.  
2.2 YogaRutger werkt met leskaarten. Deze leskaarten zijn beperkt geldig en na afloop vervalt de leskaart. ( zie voor prijs 

en geldigheid onderstaande overzicht).  
Tarieven: Losse les    € 12,00 

3 proeflessen (4 weken geldig)  € 16,50 
5 lessenkaart (7 weken geldig)  € 50,00 
10 lessenkaart ( 13 weken geldig)   € 90,00 
20 lessenkaart ( 26 weken geldig)  € 170,00 

2.3 Indien een les geen doorgang kan vinden door het niet beschikbaar zijn van de locatie of door absentie van 
YogaRutger wordt de geldigheidsduur naar rato aangepast. 

2.4 YogaRutger heeft het recht om prijswijzigingen door te voeren, deze worden minstens 3 maanden voor ingang 
gecommuniceerd.  

2.5 Restitutie van gekochte lessen is niet mogelijk, tenzij YogaRutger de lessen annuleert. 
2.6 Leskaarten zijn op naam en niet overdraagbaar. 
2.7 YogaRutger heeft het recht wijzigingen aan te brengen in locatie, lesdagen en lestijden.  
2.8 Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit vooraf te melden via info@yogarutger.nl. Wanneer YogaRutger 12 uur 

voor aanvang van de les geen afmelding ontvangt zijn wij helaas genoodzaakt wel een les in rekening te brengen. 
2.9 Bij Langdurige afwezigheid door bv. ziekte of vakantie kan een leskaart in overleg gepauzeerd worden, mits er op tijd 

melding van is gemaakt. 
  
Betaling 
Het geld voor de leskaarten kun je overmaken op NL75 KNAB 0257 6260 93 t.n.v. YogaRutger. Ook kun je het contant 
meenemen naar de les. Maak je het geld over? Vermeld dan je naam en het aantal lessen waarvoor je betaalt. 
 
Persoonsgegevens 
YogaRutger geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze 
dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben 
verzameld. Een privacyverklaring wordt na inschrijving op verzoek (digitaal) verstrekt. 
 
Door ondertekening bevestigd je je inschrijving bij YogaRutger en ga je akkoord met gestelde algemene voorwaarden. 
 
 
 
……….……………………………….……………… …………………………………………………….. …………………………………………………. 
Naam     Handtekening    Datum & Plaats 

mailto:info@yogarutger.nl

