Inschrijfformulier (invullen in blokletters)
Naam, adres en woonplaats:
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Straat
Postcode

Stad:

Telefoon (wordt gebruikt om eventueel door te geven dat bijvoorbeeld een les niet door gaat)
Mobiel:

Vast:
Email adres

Bankgegevens (In verband met automatisch inlezen van de betalingen in de boekhouding)
IBAN nummer
bankrekening

N

L






Kinderyoga
Kinderyoga 2e kind in een gezin
Gewoon abonnement
Plus abonnement

Abonnement
Soort abonnement

startmaand abonnement
(Omcirkel wat van toepassing is)

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Juli

Aug

Sep

Aantal losse lessen vooraf

Losse lessen worden/zijn voldaan:

(exclusief de gratis proefles)



Aangenomen door

Contant



Okt

Nov

Dec

Per bank/giro



Jeannette



Anders namelijk ...................................................................................

Ondertekening (in geval van kinderyoga de handtekening van de ouder of voogd)
Let op:
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u kennis te hebben genomen van het
huishoudelijk reglement en onze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
Van beide documenten kunt u een gedrukt exemplaar bij de yogadocent krijgen of downloaden
van www.smrti.nl. Zie ommezijde voor een samenvatting van de belangrijkste punten.
Datum:

Handtekening:

Onderstaande gegevens worden door de administratie ingevoerd
Klantcode :

 Abonnement aangemaakt

 Welkom email

 Rubecula
Versie 3.0 – 27 februari 2017

‘Smrti’ is Sanskriet voor aandacht. Door de aandacht in het lichaam te brengen, wordt het denken rustiger. Het denken
verstilt. Door ‘Smrti’ in het leven te brengen, wordt de concentratie verhoogd en de zintuigen gestimuleerd.
Yogacentrum Smrti, A.C. de Sterke- de Jong.
Willem Barentszstraat 1
3124 LC Schiedam
Aangesloten bij de Vereniging voor Yogadocenten Nederland.

BTW nummer: 0734.19.515.
KvK nummer: 24436313
Tel: 06-28200982
www.smrti.nl

Samenvatting van de belangrijkste punten uit de algemene voorwaarden:
Let wel, onderstaande samenvatting vervangt de betreffende artikelen in de algemene
voorwaarden niet. De algemene voorwaarden zijn te allen tijden bindend.

Artikel 4:
• Het abonnement wordt afgesloten voor een minimale abonnementsduur van één
kalendermaand.
• Bij opzegging geldt dus een opzegtermijn van één kalendermaand. Let er dus op dat je vóór het
eind van de maand opzegt als de volgende maand je laatste maand is.
• Opzegging moet dus vóór het eind van de maand schriftelijk worden gedaan. Dit moet door
middel van een brief of email aan administratie@smrti.nl.
• Na opzegging kunt je de lessen tot de einddatum van het abonnement blijven volgen.
Artikel 5:
• Veranderen van gewoon abonnement naar plus of van plus naar gewoon abonnement kan per
maand.
Artikel 6:
• In speciale gevallen kun je het abonnement tijdelijk “stopzetten”. Je betaalt dan een speciaal
verlaagd tarief (€ 10,00) waardoor de beschikbaarheid van je plek binnen de les
gegarandeerd blijft. Die speciale gevallen zijn:
o een (langdurige) blessure (langer dan twee weken),
o ziekte (langer dan twee weken),
o bijzondere persoonlijke omstandigheden of
o zwangerschap
Mocht zich zo’n speciale situatie voordoen, laat het dan weten.
Artikel 7:
• De abonnementskosten moeten vooruit worden betaald; dus vóór de eerste les van die maand.
• Tijdens vakanties en feestdagen blijven de abonnementskosten onverminderd verschuldigd.
Artikel 8:
• Tijdens de zomervakantie gaan de lessen gewoon door. Alleen het aantal lesuren per week kan
lager zijn.
• Smrti is in de week tussen kerst en de jaarwisseling gesloten.
• Lesuren waarbij maar één leerling aanwezig is, komen te vervallen. Je kunt die les dan op een
ander tijdstip inhalen.
• Moet je een keer een les overslaan door welke reden dan ook, kom de les dan inhalen op een
ander moment. Dat is ook mogelijk als je op vakantie gaat. Als je een les komt inhalen, meld
dat dan even aan de docent.
Let op:
Smrti werkt op dit moment nog niet met automatische incasso’s!

