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                                Lidmaatschap + machtiging incasso  2019-2020 

☐ Nieuw             ☐ Lid geweest ☐ Wijziging  (s.v.p. aankruisen) 

	
	
	
 
Gegevens deelnemer 
Voornaam + Achternaam : 
Geboorte datum  : 
Adres   : 
Postcode + Woonplaats : 
Telefoon  :  
E-mail    : 
 
Hierbij schrijf ik mij in voor de volgende les(sen):  
	
☐ Maandag 17.30 – 18.30 uur  Yin Yoga     Oud-Borne 
☐ Maandag 18.45 – 19.45 uur  Yoga    Oud-Borne 
☐ Maandag 20.00 – 21.00 uur  Pilates    Oud-Borne 
☐ Dinsdag 17.00 – 18.00 uur                 Yoga             Oud-Borne 
☐ Dinsdag 18.15 – 19.15 uur                 Yoga            Oud-Borne 
☐ Dinsdag 19.30 – 20.30 uur  Yoga    Oud-Borne 
☐ Dinsdag 20.45 – 21.45 uur  Pilates    Oud-Borne 
☐ Woensdag 17.30 – 18.30 uur  Yin Yoga    Oud-Borne   
☐ Woensdag  18.45 – 19.45 uur  Yoga    Oud-Borne 
☐ Woensdag 20.00 – 21.00 uur  Nia-Dans   Oud-Borne 
☐ Donderdag 08.30 – 09.30 uur                 Yoga             Oud-Borne 
☐ Donderdag        15.30 – 16.30 uur                 KinderYoga            Oud-Borne 
☐ Vrijdag 08.30 – 09.30 uur  Yoga    Oud-Borne 
☐ Vrijdag 09.45 – 10.45 uur  Yin Yoga    Oud-Borne  
 
Tarieven per maand (11 maanden per jaar) : € 37,50  Pilates/ Yoga / Nia-dans 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan StudYoPi om van zijn/haar 
bank/girorekening af te schrijven wegens contributie:  
 
Totaalbedrag per maand    :  euro 
Bank/Girorekening (IBAN)   :  
Naam + voorletters rekeninghouder : 
 
Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving,  
hij/zij binnen 56 dagen bij zijn/haar eigen giro of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.  
	
Datum: (dd-mm-jjjj)      Handtekening: 	

• Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. 
• Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden. 
• Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. 
• Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. 
• Middels de handtekening op dit formulier bindt men zich aan de betalingsverplichting en de gestelde voorwaarden. 
• Voor algemene voorwaarden. privacybeleid en betalingsvoorwaarden zie www.studyopi.nl. 
• Minderjarigen dienen het formulier te laten ondertekenen door ouder c.q. verzorger. 
• S.v.p. dit formulier zo volledig mogelijk invullen, uitprinten en inleveren bij les/ of volgende les. 
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