
Inschrijvingsfiche YOGA 2021/2022  

 
 Inschrijving voor  (kruis aan) 

o Lessen beginners o Lessen niet beginners o Online lessen (gemengd) 

o 1
ste

 semester o 2
de

 semester o 1
ste

 +2
de

 semester 

(Inschrijven voor 1 semester  is enkel voorzien voor beginners die niet eerder onze lessen volgden) 
 

 Naam  en voornaam: ………………………………………………………………………… 

 Adres: …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 e-mail: …………………………………………………………………………………………. 

 Telefoon en/of GSM: …………………………………………………………………………. 

 Geboortedatum: ………………………………………………………………………………. 

 Eventuele lichamelijke letsels of zwakke punten (Eventueel een apart blad toevoegen) : 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………..……………………

…………………………………..…………………………………………

……………..………………………………………………………..………

………………………………………………..……………………………

…………………………..…………………………………………………

……..………………………………………………………..………………

………………………………………..……………………………………

…………………..……………………………………………………….....

.. 

 

 Je schrijft je in in voor 

 Hebt u reeds yogales gevolgd? Wanneer en bij wie? ..................................................................................  

...................................................................................................................................................................... 

 Wat wenst u met yoga te  bereiken? ............................................................................................................ 

................................................................................…………………………………………………………....... 

 Bent u geinteresseerd in meditatie?: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

 Wat hebt u liefst, meer dynamische of meer rustige oefeningen, of allebei?: ... ... ... ... 

..………………………………………………………………………………………………… 

 Eventuele vragen: ……………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………..…..………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………

………………………. 

 Langs welke weg bent u bij onze yoga geraakt? (Kruis aan, omcirkel of vul aan.) 

o Activiteitenkalender: 

o Streekkrant o Andere:…………………………………………………………………………. 

o Internet website:  

o Yogaseva.weebly.com o Meerhout.be o Sevayoga.be 
 

o Andere: ………………………………………………………………… 
 

o Flyer/Folder/Affiche: Waar?: ………………………………………………………….. 

o Gehoord van iemand: …………………………………………………………………. 

o ……………………………………………………………………………………………. 

 (vervolg zie achterzijde) 

 



Inschrijvingsfiche YOGA 2021/2022  

 
 
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn geldig en aanvaard door eenieder die zich inschrijft voor een 
schooljaar yogalessen bij SEVA YOGA ‘KOM THUIS BIJ JEZELF’. 

2. De titularis van de afdeling verbindt zich ertoe om gedurende het schooljaar ten minste 30 lessen 
te geven aan wie zich inschrijft voor het ganse schooljaar (15 lessen voor wie zich inschrijft voor 
een semester).  

3. De yogabeoefenaar verbindt zich ertoe om de leraar op de hoogte te stellen van alle lichamelijke 
letsels en problemen die een aanpassing van de voorgestelde oefeningen zouden kunnen 
vereisen. Hij of zij blijft echter zelf ten volle verantwoordelijk voor de gevolgen van de oefeningen 
die hij of zij doet. De leraar wijst elke verantwoordelijkheid ter zake van de hand.  

4. Inschrijvingsgeld voor een gans jaar bedraagt 200 euro + 21% BTW = 242 Euro (BTW Incl.) 

Voor beginners die niet eerder onze lessen volgden is het ook mogelijk om voor een semester in  
te schrijven aan 120 Euro + 21% BTW = 145 euro. (BTW Incl.) 

Inschrijving van 2
de

 deelnemer uit hetzelfde gezin (en onder hetzelfde dak wonend) is aan halve 
prijs. 

Inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsformulier en betaling van het 
inschrijvingsgeld cash of op rek. nr. BE03 9730 3298 5084 (met vermelding van ‘Beginners, 
Gemengd of  Gevorderden  september 2021 en je naam’) 

5. Als men inschrijft  voor 1 van de reeksen, mag men zonder meerprijs ook deelnemen aan een 
andere reeks van SEVA YOGA ‘KOM THUIS BIJ JEZELF’, op voorwaarde dat er voldoende 
plaats/ruimte is. 

 
 
 
 
 
Ondergetekende aanvaardt de algemene voorwaarden. 
 
 
 
Datum: ...........................................                  Handtekening: …………………………………… 
 


