
INSCHRIJFFORMULIER DOORLOPENDE EURO-INCASSO
Naam incassant: Yoga Jiva
Adres incassant:  Moussaultstraat 8 / Bijenveld 8  
Postcode en plaatst incasseert: 5721 KE  ASTEN  
Incassant ID: NL76ZZZ578663090000 
KvK: 57886309 
BTW: NL001560132B23 
IBAN nummer: NL66RABO 0300 2336 55 

Voor-  en achternaam : .………………………      Geboorte datum:…..-…..- ………

Adres : …………………………………………………………………….

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

E- mail : …………………………………………………………………….

Telefoonnummer : …………………………………………………………………….

Rekening nummer IBAN : ……………………………………………………………………
 
Naam rekeninghouder : …………………………………………………………………… 
 
Datum proefles : …..-…..-….. Ingangsdatum lidmaatschap: …..-…..-………..

Kenmerk machtiging ( in te vullen door Yoga Jiva)   ……………………………………………
 
Ik geef me op voor een abonnement voor:
0  1 x per week voor €   36,00 per maand    (gebaseerd op 45 lesweken per jaar)  
0  10 lessen kaart       € 125,00  (geldig 3 maanden)   0 20 lessen kaart € 235,00  
0   Onbeperkt €   54,00 per maand   0 8 weeks intro programma Ashtanga Yoga € 110,00  
               
Hoe ben je bij Yoga Jiva terecht gekomen? 
0 Google   0 Via een kennis   0 Via een flyer     0  Woon in de buurt    0   Anders, nl …………. 

Ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen over de lestijden, vakanties, workshops  
en allerlei interessante yoga gerelateerde onderwerpen.                           0 ja   0 nee 
 
Indien je midden in de maand begint, dan worden de lessen voorafgaand aan de  
startmaand bij het maandbedrag van de eerste incasso opgeteld.  (€ 9,50 per les)
Het abonnement is eerst voor minimaal 3 kalendermaanden en wordt daarna per maand 
automatisch verlengd. Bij inschrijving wordt: € 10,00 administratiekosten verrekend. 
 
Na ontvangst van je inschrijfformulier krijg je toegang tot het boekingssysteem Momo Yoga . 
Je ontvangt hiervoor een mail met een link om dit te activeren en je lessen te kunnen reserveren.
 
0 Yoga Studio mat  € 29,50    0 Manduka Pro light mat  € 80,00 0 Manduka EKO light mat € 70,00  

 
ALGEMENE VOORWAARDEN / DOORLOPENDE EURO -INCASSO MACHTIGING (SEPA) 
Ondertekende verklaart hierbij akkoord te gaan met de algemene voorwaarden juli 2020 van Yoga Jiva.  
Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Yoga Jiva om doorlopende incasso-opdrachten te sturen 
naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven wegens yogalessen en je bank om doorlopend een bedrag 
van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Yoga Jiva. Als je het niet eens bent met deze afschrijving 
kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank.   
 
 
Plaats en datum : ………………………………Handtekening     …………………


