Inschrijfformulier opleiding

Roep- en achternaam _____________________________________________________
Adres Postcode en plaats __________________________________________________
E-mail Telefoonnummer ___________________________________________________
Geboortedatum __________________________________________________________

Kruis aan voor welke opleiding je kiest.
Startdatum opleiding: _____________________________________________________
O Yogic Life Practitioner Program (120 dagen cursus voor je persoonlijke balans) €499
O Yogic Life Entrepreneur Program (200 dagen cursus voor je persoonlijke en zakelijke balans)€999
O 100 uur Basis Yoga Docent Opleiding: vroegboek €999 / regulier €1199
O 200 uur Yogic Life Docent Opleiding (Yoga Alliance 200RYT): vroegboek €1999 / regulier €2299
O 200 uur Yogic Life Docent Opleiding ONLINE (Yoga Alliance 200RYT): €1599

Ervaring
Met welke vorm(en) van yoga heb je ervaring? (ook de tijdsduur)
_______________________________________________________________________
Volg je op dit moment yoga? Welke vorm, waar en hoe vaak?
_______________________________________________________________________
Heb je eerder een yoga of soortgelijke opleiding gevolgd?
_______________________________________________________________________
Medische gegevens Eventuele blessures/ medische klachten/ operaties of relevante aandoeningen?
_______________________________________________________________________

Betaling
Je kunt de betaling doen na ontvangst van de factuur. Vermeld bij je betaling altijd duidelijk het
factuurnummer en je naam. Het is mogelijk om te betalen in termijnen (maximaal 4 termijnen) tegen
meerkosten van 20 euro per termijn (incl. BTW).
Ik kies voor de volgende betalingsoptie (kruis aan wat van toepassing is):
O Ik betaal het volledige bedrag in één keer.
O Ik wil betalen in 2 termijnen.
O Ik wil betalen in 3 termijnen.
O Ik wil betalen in 4 termijnen.
O De opleiding wordt betaald door mijn werkgever. Het opleidingsgeld dient uiterlijk een maand na
inschrijving te zijn ontvangen en voor aanvang van de opleiding. Vul in dat geval hieronder de
volledige factuurgegevens van werkgever in inclusief e-mailadres.

Opmerkingen of aanvullingen:
Ingevulde formulier kan gescand worden en daarna gemaild naar: yogiclifeacademy@gmail.com Na
ontvangst van de aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestiging en nadere informatie.

Ondertekening
Ik ga volledig akkoord met alle onderstaande voorwaarden:
Naam ___________________________________________________________________
Plaats ___________________________________________________________________
Datum __________________________________________________________________
Handtekening deelnemer ___________________________________________________
Handtekening werkgever (indien van toepassing):________________________________

VOORWAARDEN
Artikel 1 Overeenkomst
1.1 – Er is sprake van een overeenkomst bij het insturen van het inschrijfformulier voorzien van
handtekening.
1.2 – Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst
Artikel 2 Betaling
2.1 – Bij betaling in termijnen dient men de volledige betaling te doen, ook als men tussentijds stopt.
2.2 – De deelnemer gaat bij het invullen van dit inschrijfformulier een verplichting tot betaling aan,
behalve indien men annuleert volgens onderstaande voorwaarden.
Artikel 3 Annulering
3.1 – De deelnemer kan de inschrijving annuleren, echter kunnen hier kosten aan verbonden zijn ;
3.2 – Annulering binnen 7 dagen na inschrijvingsdatum is kosteloos, behalve indien de annulering
plaatsvindt korter dan 7 dagen tot aanvang opleiding of na de start van de opleiding.
3.3 – Bij annulering later dan 7 dagen na inschrijvingsdatum en tot twee maanden voor aanvang van
de opleiding wordt maximaal 80% terugbetaald.
3.4 – Bij annulering later dan 7 dagen na inschrijvingsdatum tot één maand voor aanvang van de
opleiding wordt maximaal 50% van het volledige opleidingsgeld terugbetaald.
3.5 - Annuleren later dan 7 dagen na inschrijvingsdatum en minder dan één week voor aanvang van
de opleiding geeft geen recht op restitutie.
3.6 – Na de start van de opleiding is restitutie in GEEN geval mogelijk, ook niet indien dit binnen de
bovengenoemde annuleringstermijn zou vallen.
3.7 – Het inhalen van lessen (in een volgende opleiding) kan alleen in overleg en daaraan zijn altijd
kosten verbonden.
Artikel 4 Wijzigingen opleiding
4.1 – Yogic Life heeft het recht de opleidingsdagen, locatie, tijden en inhoud te wijzigen.
4.2 – Yogic Life heeft het recht om de opleiding te annuleren of deelname van deelnemer te
weigeren. Het betaalde bedrag wordt in dit geval terugbetaald. Na het volgen van lessen wordt in dit
geval een evenredig gedeelte terugbetaald.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 – Yogic Life kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook.
5.2 – Deelname is volledig op eigen risico.
Artikel 6 Overige voorwaarden
6.1 - Een diploma wordt ALLEEN afgegeven indien de deelnemer heeft voldaan aan de eisen van
Yogic Life. Dit betekent dat elk onderdeel met een voldoende moet worden afgerond en dat
deelnemers alle lesdagen hebben gevolgd (of ingehaald)
Datum en Handtekening deelnemer ___________________________________________________

Verschil tussen 100 en 200 uur Docent opleiding:
Als je direct kiest voor de volledige 200 uurige Yoga Opleiding (RYT200) dan begin je altijd eerst met
de basisopleiding van 100 uur. Daarna volg je de vervolgopleiding (die nog eens 100 uur duurt). In
de vervolgopleiding, (óf het tweede deel van de opleiding wanneer je direct voor 200 uur kiest), gaan
we dieper in op de materie die we in de basisopleiding hebben aangestipt; méér (gevorderde)
houdingen, méér filosofie (Patanjali en de Bhagavad Gita), méér gedetailleerde anatomie, het
inzetten van Ayurveda en Yogic Life. Maar nog veel belangrijker is het ontdekken van de beste
yogadocent die van binnen ‘verborgen’ zit. Waar liggen jouw voorkeuren voor stijl, vorm en tempo?
Waar liggen jouw talenten? Wat vind jíj belangrijk en hoe kun je dat verwerken in je lessen? Zo
creëer je een authentieke docent die doceert vanuit het hart en zijn of haar ervaring; een docent
waar mensen iets van willen leren! Let op, alleen de 200u opleiding is goedgekeurd door Yoga
Alliance. Na het behalen van het 200 uur diploma kun je je registreren bij Yoga Alliance USA
(RYT200). Kijk voor meer informatie op www.yogaalliance.org
Kosten : Wanneer je direct kiest voor 200 uur kost de gehele opleiding €1.999 vroegboek, voor het
eerste én het tweede deel. Als je op een later tijdstip kiest voor het volgen van dit tweede deel kost
de 'vervolgopleiding van tweede 100uur' € 1.299 vroegboek. Alle prijzen zijn incl. zijn inclusief
lesmateriaal (syllabus), examen en (indien nodig) één her-examen. Het is dus mogelijk om eerst te
starten met de basisopleiding (100 uur) en deze daarna aan te vullen met de vervolgopleiding (nog
eens 100 uur).De totale prijs is in dat geval iets hoger (€999 + € 1299 vroegboek) dan wanneer men
direct kiest voor de gehele 200-urige opleiding (€ 1.999 vroegboek).
Yogic Life is onderdeel van: Yogaroom
Kvk 60973927 – BTW NL212956826B02 – Rek.nr NL95 RABO 0300 0897 67 t.n.v. Z. Cucin YOGAROOM

