INSCHRIJFFORMULIER ZWANGERSCHAPSYOGA
Naam:
Naam partner:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer(s):
Geboortedatum
E-mailadres:
Bankrekeningnummer:
Uitgerekende datum:
Datum zwangerschapsverlof:
Hoeveelste zwangerschap?
Medische begeleiding door vroedvrouw en/of gynaecoloog. Welke?
Verwacht u een thuis- of ziekenhuisbevalling?:
Medische indicatie?
Miskramen gehad? Zo ja, hoeveel?
Kunstverlossingen gehad? Zo ja, welke?
Bent u bekend met yoga of zwangerschapsyoga?

VOORWAARDEN ZWANGERSCHAPSYOGA




Voor aanvang van de lessen stort je het lesgeld van € 15,- per les voor de eerste
cursusmaand op IBAN NL34 INGB 0005 467395 ten name van I. van Rhee te
Veenendaal. Bij de eerste les lever je het inschrijfformulier en de algemene
voorwaarden zwangerschapsyoga ingevuld en ondertekend in. In de loop van de
eerste cursusmaand ontvang je een rekening met het totaalbedrag voor de rest van de
cursus tot de uitgerekende datum. Met het verzoek dit bedrag binnen twee weken
over te maken.
Volg je korte tijd de lessen, dan ontvang je bij aanmelding een rekening over het
totaalbedrag tot de uitgerekende datum.

Voor de cursus zwangerschapsyoga betaal je per les € 15,- en in de laatste maand tot de
uitgerekend datum. Het bedrag is dus afhankelijk van het aantal lessen dat je volgt. Eens in
de 6-8 weken is er voor de bevallen moeders met baby een terugkomles.
Voorbeeld:
Aanvang cursus bij 20 weken zwangerschap = 18 lessen (2 weken vakantie)
18 lessen + 1 terugkomles = 18 x €15,- + €15,- = € 285,-.
Nieuwe cursisten stromen de eerste les van de maand in. Iedere laatste les van de maand is er
partnerles, waar veel in tweetallen wordt geoefend. In de schoolvakanties wordt er geen les
gegeven. De zomervakantie beperkt zich tot één maand. Lessen die je mist vanwege eigen
vakanties of andere redenen worden gewoon doorbetaald.



Mocht je wegens ziekenhuisopname niet meer aan de lessen kunnen deelnemen neem
dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met 0318-502042 of per mail
info@ingridvanrhee.nl. Na deze afmelding gaat er één maand opzegtermijn in.
Beval je eerder dan ontvang je, na ontvangst van het geboortekaartje, het teveel
betaalde lesgeld terug. Het kennismakingsgesprek is gratis.

Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden zwangerschapsyoga. Dit is afhankelijk van de
voorwaarden in de aanvullende verzekering.

VOOR AKKOORD:

VOORWAARDEN ZWANGERSCHAPSYOGA (exemplaar voor jezelf)




Voor aanvang van de lessen stort je het lesgeld van € 15,- per les voor de eerste
cursusmaand op IBAN NL34 INGB 0005 467395 ten name van I. van Rhee te
Veenendaal. Bij de eerste les lever je het inschrijfformulier en de algemene
voorwaarden zwangerschapsyoga ingevuld en ondertekend in. In de loop van de
eerste cursusmaand ontvang je een rekening met het totaalbedrag voor de rest van de
cursus tot de uitgerekende datum. Met het verzoek dit bedrag binnen twee weken
over te maken.
Volg je korte tijd de lessen, dan ontvang je bij aanmelding een rekening over het
totaalbedrag tot de uitgerekende datum.

Voor de cursus zwangerschapsyoga betaal je per les € 15,- en in de laatste maand tot de
uitgerekend datum. Het bedrag is dus afhankelijk van het aantal lessen dat je volgt. Eens in
de 6-8 weken is er voor de bevallen moeders met baby een terugkomles.
Voorbeeld:
Aanvang cursus bij 20 weken zwangerschap = 18 lessen (2 weken vakantie)
18 lessen + 1 terugkomles = 18 x €15,- + €15,- = € 285,-.
Nieuwe cursisten stromen de eerste les van de maand in. Iedere laatste les van de maand is er
partnerles, waar veel in tweetallen wordt geoefend. In de schoolvakanties wordt er geen les
gegeven. De zomervakantie beperkt zich tot één maand. Lessen die je mist vanwege eigen
vakanties of andere redenen worden gewoon doorbetaald.



Mocht je wegens ziekenhuisopname niet meer aan de lessen kunnen deelnemen neem
dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met 0318-502042 of per mail
info@ingridvanrhee.nl. Na deze afmelding gaat er één maand opzegtermijn in.
Beval je eerder dan ontvang je, na ontvangst van het geboortekaartje, het teveel
betaalde lesgeld terug. Het kennismakingsgesprek is gratis.

Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden zwangerschapsyoga. Dit is afhankelijk van de
voorwaarden in de aanvullende verzekering.

VOOR AKKOORD:

