Inschrijfformulier
Achternaam ; ………………………………………………………… Voornaam ; ……………………….…………………..…………..
Geb.datum ; …………………………………………………………………….
Adres ; ……………………………………………..……………………………………………………….……………………………….
Postcode ; ………………………….…….. Woonplaats ; ………………………………………..………………………………………...
Telefoonnummer ; ……………………………………………………………...
E-mail ; …………………………………………………….…………………………………………………………………………………
Uw e-mail adres zal alleen gebruikt worden voor het verzenden van onze nieuwsbrief en bekendmakingen van workshops van
Studio Saffrie. Indien u deze niet wenst te ontvangen, hoeft u uw e-mail adres niet in te vullen.
Lidmaatschap ;

1x p/wk

€ 42,50 p/mnd

Dag/Tijd ; …………………………………..………………….

2x p/wk

€ 62,50 p/mnd

Dag/Tijd ; ……………………………..……………………….

Onbeperkt € 72,50 p/mnd
Tai-Chi strippenkaart € 110,- / 10 lessen (géén inschrijfgeld) vier maanden geldig
Zwangerschapsyoga € 110,- / 10 lessen (géén inschrijfgeld)
Strippenkaart Yoga/Pilates/Kundalini € 130,- / 10 lessen (géén inschrijfgeld) vier maanden geldig
Doorhalen wat niet van toepassing is.
Éénmalig inschrijfgeld á € 15,IBAN rekeningnummer :

Algemene voorwaarden ;
•
De lesgelden dienen vooraf per automatische incasso te worden voldaan. In de contributies zijn alle vakanties
verrekend.
•
Alle abonnementsvormen hebben een minimale contracttermijn van 3 maanden en zijn binnen de contracttermijn niet
opzegbaar.
•
De opzegtermijn, na de contracttermijn, is een kalendermaand vóór het verstrijken van uw contracttermijn.
•
Aanmaning –en herinneringskosten zullen doorbelast worden
•
Gemiste lessen dienen binnen de lopende maand te worden ingehaald
•
Verlopen lessen kunnen niet worden ingehaald
•
Het lidmaatschap wordt tijdens de vakanties niet stil gezet
•
Bij langdurige blessures kan het lidmaatschap worden geblokkeerd, mits tijdig doorgegeven. Achteraf is dit niet meer
mogelijk Het lesgeld kan niet worden gerestitueerd
•
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
•
Studio Saffrie kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of blessures die ontstaan zijn
tijdens deelname aan de lessen
•
Studio Saffrie is niet aansprakelijk voor het beschadigen en/of zoekraken van uw eigendommen
•
Al uw persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de eigen administratie van Studio Saffrie en worden
niet gedeeld met derden
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Studio Saffrie te Veldhoven, om van zijn/haar genoemde bank/giro rekening
bedragen af te schrijven wegens contributie en verklaart kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden zoals
hierboven beschreven.

Datum
……………………

Handtekening
………………………………………………………..

