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Datum inschrijving:  ………………………………  
 

Algemene gegevens  
Naam:   ……………………………………………………………………………….………………….. man / vrouw  

Adres + Postcode:  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats:   …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail adres: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Eventuele (medische) 
zaken van belang: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bovengenoemde schrijft zich in voor de wandelyoga voor: 

 Maandabonnement, € 26,- per maand, 1 les per week 
 10-rittenkaart, € 75,- per kaart (deze kaart is 5 maand geldig) 

Op: 

 Donderdagavond 19:30 uur 
 
 Ondergetekende gaat akkoord met onderstaande voorwaarden: 

 

• Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en akkoord gaan met de algemene voorwaarden. 
• Voor minderjarige leden dienen de algemene voorwaarden te worden ondertekend door ouder of voogd. 
• Het bezoek en het deelnemen aan de lessen is geheel op eigen risico. Mind Refuel is niet aansprakelijk 

voor letsel en/of schade als gevolg van het bezoek of van het deelnemen aan de lessen. Mind Refuel is ook 
niet aansprakelijk voor diefstal, gedupeerde moeten zelf aangifte doen bij de politie. 

• Betaling van het maandabonnement dient voor elke 5e dag van de maand plaatsgevonden te hebben. Op 
de 1e van de maand ontvangt het lid een betalingsverzoek van Mind Refuel. 

• Betaling van de 10-rittenkaart kan contant of door middel van een betalingsverzoek plaatsvinden. 
• Opzegging dient te geschieden minimaal 1 kalender maand (dus ingaande op de 1e van de nieuwe maand) 

d.m.v. een email naar hallo@mindrefuel.nl. Er vindt geen terugbetaling plaats. 
• Op feestdagen en in de schoolvakanties vindt er geen les plaats. In de zomervakantie vinden er 2 weken 

geen les plaats. 
• Mochten de weeromstandigheden van dien aard zijn, dat het onveilig is om buiten te bewegen, dan kan 

de les worden geannuleerd of wordt er een alternatief aangeboden. 

 

Datum: …………………………………….. Plaats: …………………………… 

Naam en handtekening 
(indien minderjarig ouder of voogd): 

 

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

(na ondertekening formulier inleveren bij Mind Refuel of mailen naar hallo@mindrefuel.nl)   


