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SVP Invullen  

Naam (roep- en achternaam)  

Adres  

Postcode, Woonplaats  

 E-mail  

Telefoon/Mobiele telefoon  

Geboortedatum / Geslacht  

Om u goed van dienst te kunnen zijn kunt u onderstaande vragen invullen (niet verplicht) 

Hoe  schat u uw gezondheid in?  Slecht  

Normaal  

Goed  

Heeft u een ziekte waar in de 

yogales rekening mee moet 

worden gehouden?Zo ja welke? 

 

Ja  

 Nee  

Heeft u andere lichamelijke of 

geestelijke klachten?Zo ja welke? 

 

Ja  

 Nee  

Neemt u regelmatig medicijnen 

in?Zo ja welke?   

   

 

Ja  

 Nee  

Bent u wel eens geopereerd?Zo ja 

waaraan 

 

Ja  

 Nee  

Heeft u een andere klacht 

waarnaar niet is gevraagd? 

 

Ja  

 Nee  

Wat is uw motivatie om yoga te 

doen/ Wat zou u graag met yoga 

willen bereiken? 

 

 

 

Heeft u nog specifieke vragen/ verzoekjes voor de yogales?(op de achterzijde van dit blad is 

ook schrijfruimte indien nodig). 
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Tarief 2019 :  (PER BLOK 10 LESSEN, € 115,- ) 

 

 

Cursus/ lesvoorwaarden 2019 

 
De cursus hatha yoga vindt het gehele jaar door plaats in blokken van 10 lessen. 

M.u.v. de feestdagen en school vakanties. In mijn eigen vakantie/afwezigheid wordt er 

indien mogelijk voor vervanging gezorgd. 

 

De kosten zijn € 115,- voor 10 lessen van 1½ uur. 

De betaling geschiedt altijd vóór ieder blok van 10 lessen. De betaling geschiedt telkens 

gepast contant of per ING-bank zie betalingsdata mededelingsformulier. Een ieder is er zelf 

voor verantwoordelijk bij te houden wanneer de betalingsdata is.  Alle uiterste betaaldata staan 

per blok op het betreffende  mededelingenformulier, te bekijken of te downloaden via 

www.integraleyoga.com onder Rooster / Tarieven. 

 

 

Beëindiging van de yogalessen dienen 3 weken van te voren bij mij worden opgegeven 

anders wordt er stilzwijgend vanuit gegaan dat u het volgende blok ook meedoet en dient er 

ook voor het volgende blok betaald te worden. Hierop zijn uitzonderingen in overleg bij bv een 

ernstige ziekte mogelijk. 

 

Bij verhindering of ziekte s.v.p. bellen/inspreken op mijn antwoordapparaat. 

Als u het tijdstip van uw eigen groep niet kan bent u altijd welkom in de andere yogagroepen 

op dinsdagavond in Venlo of woensdagavond in Maasbree, geef dit s.v.p. wel even aan mij door 

( bellen en inspreken is ook voldoende). 

 

Ik ga akkoord met de lesvoorwaarden.    

 

Handtekening        Datum 

 

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


