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Inschrijfformulier  

On-your-feet *svp doorhalen wat niet van toepassing is. 

Naam 
 

 

Adres 
 

 

Postcode woonplaats 
 

 

Telefoon 
 

 

e-mailadres 
 

 

Geboortedatum 
 

 

Lesdag/ tijd  O Individuele yoga dag/ tijd in overleg 
O Woonkameryoga Maandag      9:30 – 11:00 uur 
O Yin Yoga                 Woensdag 18:45 – 19:45 uur 
O Deugdenyoga       Woensdag 20:15 – 21:30 uur 
O Outdooryoga        Vrijdag          9:15 – 10:30 uur  

Ik wil graag gebruik maken van O Individuele yoga *tarieven zie website 
O 5 daagse cursus *tarieven zie website 
O 10 lessenkaart Yin yoga                     € 87,50  
O 10 lessenkaart Deugdenyoga            € 85,-      
O jaarkaart Yin of Deugdenyoga           € 299,- 
O Losse lessen Wekerom                       € 11,50 
O Outdooryoga losse les                        € 10,- 
Ik start graag per:  

Ik maak het lesgeld per bank 
over voor aanvang van de 1e les 

Ja / nee* 

Ik betaal contant bij de 1e les 
 

Ja / nee* 

Prijzen 2020 zijn inclusief BTW. 

Als je onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, 

neem contact op met je arts over het volgen van yogalessen. Als je specifieke klachten hebt of 

lichamelijke beperkingen kun je dat hieronder aangeven. Vertel dit ook altijd aan de docent wanneer 

je  voor het eerst een les volgt. 

Bovenstaande informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 

Ik heb de algemene voorwaarden (z.o.z.) gelezen en ga ermee akkoord.  

 

Datum:…………………………………               Handtekening …………………………………………………. 

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar Lian Kingma, Driehoek 46, 6711 DJ Ede. Scannen 
van het formulier en per e-mail versturen mag ook: info@on-your-feet.nl 
 
Na aanmelding ontvang je bericht over de startdatum. 
Bankrekeningnummer NL98 ABNA 0481 7560 86 t.a.v.  C.D. Walter KVK 60345179  

mailto:info@on-your-feet.nl
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Algemene Voorwaarden On-your-feet 
Artikel 1 De overeenkomst 
1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan On-your-feet 
1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. 
1.3) Van de cursist wordt verwacht dat eventuele lichamelijke klachten voor aanvang van de les gemeld 
worden.  Neem bij twijfel contact op met uw huisarts. 
1.4) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden. 
1.5) De (5, 10 of 40) lessenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. 
 
Artikel 2. Veilige grenzen 
2.1) Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich houden aan de basisregels Respect, Vertrouwen, 
Hoffelijkheid 
2.2) De persoonsgegevens van de deelnemer worden opgeslagen in het beveiligde boekhoudprogramma. Deze 
gegevens worden gebruikt om facturen de maken.   
2.3) Voor een goede financiële administratie, ledenadministratie en informatieverstrekking is het noodzakelijk 
dat ik als uw als yogadocent, een dossier aanleg. Uw dossier bevat gegevens zoals uw heeft ingevuld op het 
aanmeldingsformulier, naam, adres, woonplaats, email adres en telefoonnummer. Ik doe mijn best om uw 
privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en vertrouwelijke 
gegevens, er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw yogadocent heb ik als 
enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Dit door het gebruiken van een laptop met wachtwoord die ik 
alleen gebruik voor On-your-feet. De gegevens uit uw dossier worden hoofdzakelijk gebruikt voor de financiële 
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Tevens wordt uw email adres gebruikt 
voor informatieverstrekking over belangrijke en lopende zaken. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil 
maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Bij het invullen en 
ondertekenen van het aanmeldingsformulier stemt u automatisch in met ons beleid inzake de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming en onze Algemene Voorwaarden.   
 
Artikel 3 Betaling 
3.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de eerste les te betalen middels 
overschrijving naar het ABNAMRO bankrekeningnummer NL98 ABNA 0481 7560 86 ten name van C.D. Walter 
onder vermelding van factuurnummer. Bij contante betaling bij voorkeur gepast bij aanvang van de eerste les. 
3.2) De deelnemer gaat akkoord met het ontvangen van een factuur 
3.3) De 5 lessenkaart (woonkameryoga) is 5 lesweken geldig. Data eventueel in overleg met deelnemers. 
3.3) De 10 lessenkaart is maximaal 12 lesweken geldig. De 40 lessenkaart is een jaar (52 kalenderweken) geldig. 
3.4) Tijdens de schoolvakanties zijn er aangepaste openingstijden mogelijk. Deze worden uiterlijk 2 weken van 
te voren mondeling of via de email kenbaar gemaakt.   
 
Artikel 4 Afmelden bij afwezigheid 
4.1) Afmelden van een les is mogelijk via de email, sms of app. 
4.2) Bij afmeldingen binnen 24 uur voor aanvang van de les is On-your-feet genoodzaakt deze in rekening te 
brengen.  
4.2) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met On-your-feet.  
  
Artikel 5 Annulering door On-your-feet 
5.1) On-your-feet kan geplande lessen annuleren. Hiervan wordt u via de mail of app op de hoogte gebracht. 
Deze les wordt dan niet als lesweek gerekend. 
   
Artikel 6 Aansprakelijkheid 
6.1) On-your-feet verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren. 
6.2) On-your-feet is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch 
voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les. 
 
Artikel 7 Opzeggen  
7.1) Je kan elk moment opzeggen. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt 
schriftelijk per email of post, waarna je een bevestiging ontvangt.  
7.2) Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen. 


