
            
 

 

 
 

INSCHRIJFFORMULIER INTRODUCTIECURSUS 

 

Voornaam: …………………………………………..…….………………………… Achternaam: …………………………………… 

Straat + nr: …………….………………………………….............................. Postcode: ………………………..……………… 

Woonplaats: ………………………………………….....………………………….       Telefoon: ……………………………………….. 

E-mailadres: ..……………………………………………………………………………………………………...……………………………….. 

IBAN-nummer  ……………………………...…………….……………………………………..……………………………………………….. 

Tenaamstelling rekening: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboorte datum: ….... -.…... -…….………. 

 

Het cursusgeld bedraagt eenmalig € 50,00 en dit bedrag dient voor aanvang van de cursus te worden  

voldaan aan De Yoga Studio.  

 
Betaling 
Het bedrag ad  € 50 euro,-- kun je overmaken naar: 
 
Naam: De Yoga Studio 
Plaats: Eindhoven 
IBAN: NL35 RABO 0334 6927 84  
BIC: RABONL2U 
Vermeld s.v.p. duidelijk: je eigen naam + introcursus sept-okt 
 

 

Hierbij verklaar ik mij in te schrijven voor de 5-weekse Intro to Yoga cursus 

 Eindhoven: op zaterdag 5, 12, 19 en 26 september en 3 oktober 2020 van 11-.15 – 12.30 uur 

 

 Brandevoort Helmond: op woensdag 16, 23 en 30 september en 7 en 14 oktober 2020 van 19-00 – 20.10 uur 

 

 

 Hierbij verklaar ik dat ik De Yoga Studio toestemming verleen mijn persoonsgegevens te verwerken t.b.v. de 

Ledenadministratie en dat ik akkoord ga met de algemene voorwaarden (z.o.z van dit formulier en/of website)  

   

 

Getekend te _____________ op _______________ 2020. Handtekening: ______________________________ 

 
 
 
 

 
De Yoga Studio / Scherpakkerweg 9b en c / 5616 HP Eindhoven 

KvK 73093017 / BTW NL 8593.51.427.B.01 / NL35 RABO 0334 6927 84 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Privacy Statement 
Je gegevens worden door De Yoga Studio met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten  
behoeve van het lidmaatschap registreren we in Open Studio, de administratieve applicatie van De Yoga Studio. 
Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.deyogastudio.nl/privacy vind je het Privacy 
Statement van De Yoga Studio. Je hebt via ons inboeksysteem altijd toegang tot je eigen gegevens. Alleen  
werknemers van De Yoga Studio die je persoonsgegevens functioneel nodig hebben (zoals de ledenadministratie) 
hebben inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens. 

 
Als je toestemming hebt verleend aan De Yoga Studio om je persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de 
ledenadministratie, verklaar je eveneens dat je ervan op de hoogte bent dat je altijd het recht heb om deze 
toestemming weer in te trekken, om je gegevens in te zien, je gegevens te (laten) wijzigen of verwijderen en dat je 
het recht hebt om een klacht in te dienen tegen de manier waarop De Yoga Studio je gegevens (heeft) verwerkt.  
 
Algemene voorwaarden 
Door ondertekening van dit formulier verklaar je bekend te zijn met de algemene voorwaarden (zoals deze op de 
website vermeld staan) en geef je toestemming aan De Yoga Studio voor de afschrijving van de in de algemene 
voorwaarden genoemde kosten. 

 

 

http://www.deyogastudio.nl/privacy

