INSCHRIJFFORMULIER MINI-YOGA RETREAT: nov 2019

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

Achternaam: ……………………………………

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

Postcode: ………………………..………………

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

Telefoon: ………………………………………..

E-mailadres: ..……………………………………………………………………………………………………...………………………………..
Geboorte datum: ….... -.…... -…….……….
Hoe ben je bij De Yoga Studio terechtgekomen?
 internet  via mensen die de studio kennen  woon in de buurt  anders, nl: ...................................

Ik wil graag deelnemen aan het mini-yoga retreat van vrijdag 22 t/m zondag 24 november:



In een gedeelde kamer € 325,- (Eventueel, samen met……………………………………………………)
In een eenpersoonskamer € 425,- (Slechts beperkt beschikbaar, graag contact met ons opnemen voor
beschikbaarheid)

RESERVERING
Je boeking is pas definitief nadat we dit ingevulde en ondertekend formulier van je ontvangen hebben
én de complete betaling.
Het bedrag graag overmaken naar:
The Conscious Studio BV
IBAN: NL35RABO0334692784 (let op ons bankrekeningnummer is gewijzigd!)
BIC: RABONL2U
Onder vermelding van: Mini-Yoga retreat + je naam

 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 ook specifiek die voor retreats.
Voor meer informatie, zie ommezijde.

Getekend te _____________ op _______________ 2019. 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.

RESERVERING/BETALING/ANNULERING
11.3 Retreats
11.3.1 Boeken
Een deelnemer kan aan een retreat deelnemen nadat hij via de website een boeking heeft gedaan en De Yoga Studio
het volledige bedrag voor deelname aan de retreat heeft ontvangen (met inachtname van de uiterlijke betaaltermijn).
11.3.2 Betaling(stermijn)
Bij deelname aan een retreat dient de aanbetaling uiterlijk 90 dagen voor de geplande retreat te worden voldaan. Het
resterende bedrag van de totale retreat prijs dient uiterlijk 90 dagen voor de geplande retreat te worden voldaan aan
De Yoga Studio. Pas nadat de het gehele bedrag door De Yoga Studio is ontvangen is de plek definitief gereserveerd.
Een deelnemer kan aan een retreat deelnemen nadat de deelnemer de volledige retreatprijs heeft betaald. Houd er
rekening mee dat er geen restituties of kortingen zijn voor laat aankomen, vroegtijdig vertrekken, annuleringen van
vluchten, vertragingen in reizen of ziekte. Als een deelnemers om welke reden dan ook de deelname aan een retreat
annuleert, zijn de onderstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing, zonder uitzonderingen.
11.3.3 Annulering door De Yoga Studio
De Yoga Studio behoudt zich het recht voor de retreat te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval
wordt de door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde retreat prijs terugbetaald.
11.3.4 Annulering van deelname aan een gepland retreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail
aan info@deyogastudio.nl.
- Tot 90 dagen voor de geplande retreat kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
- 61-90 dagen voor de geplande retreatdatum kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de
retreatprijs in rekening wordt gebracht.
- 0-60 dagen Indien de deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 60 dagen voor aanvang van de retreat, wordt de
reeds betaalde retreatprijs niet terugbetaald. Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan
deelnemen aan de retreat, wordt de reeds betaalde retreatprijs niet terugbetaald.
11.3.5 Annulerings-reisverzekering
We hebben nog nooit een retreat moeten annuleren, maar als we een reis annuleren vanwege te weinig deelnemers,
betalen we alle aanbetalingen en betalingen terug die reeds zijn betaald. We kunnen echter niet compenseren voor
gemaakte vliegtickets of reiskosten. In het onwaarschijnlijke geval dat De Yoga Studio een yoga-retreat moet
annuleren vanwege weer, natuurramp of politieke onrust, kunnen we geen terugbetaling garanderen - het zal
afhankelijk zijn van het ontvangen van een terugbetaling van de locatie / touroperator waarmee we werken. Om deze
risico's te dekken, raden we deelnemers ten zeerste aan een annuleringsverzekering/reisverzekering af te sluiten.
Annulerings-reisverzekering: De beste manier om jezelf te beschermen tegen een onvoorziene omstandigheid is het
afsluiten van een annulerings- en/of reisverzekering. Een annulerings-reisverzekering kan je beschermen in het geval:
• je je deelname aan de yoga retreat annuleert ;
• de retreat wordt geannuleerd vanwege het weer, natuurramp of niet genoeg deelnemers om de reis te maken
• verloren bagage • medische kosten en de kosten van repatriëring, mocht je ziek of gewond raken
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