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Inschrijfformulier | Algemene Voorwaarden 

Gegevens 

Voornaam  

Achternaam  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mail  

Geboortedatum  

 

1 les per week:                         0 € 28,- per maand 

2 lessen per week:                   0 € 38,- per maand 

 

Eventuele opmerkingen, aandachtspunten, fysieke of mentale klachten: 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden 

Zie de bijlage of de website voor de algemene voorwaarden. Ondergetekende 

verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan ‘Maan 13’ om de contributie in 

rekening te brengen en gaat akkoord met de algemene voorwaarden. 

 

Voor akkoord    Overeengekomen te plaats: ___________________ 

 

 

Datum:   ____________  Handtekening:  _______________________ 
(bij kinderen onder 18 jaar tekent een van de ouders)  

mailto:info@maan7.nl
http://www.maan7.nl/


Algemene voorwaarden Maan 7 Yoga 

Lessen 

Een les duurt ruim 1 uur (ca. 70 min). Je hebt een vaste plek in het lesrooster. Deze plek 

wordt altijd voor je vrij gehouden. 

Betaling 

Betaling van het lesgeld gaat ofwel via automatische incasso (door klant in te stellen bij 

zijn/haar bank) ofwel via een betalingsverzoek (elke 4 weken verzonden door Maan 13).  

Het lesgeld is gebaseerd op het aantal geplande lessen (42 lessen) per schooljaar en de 

incasso daarvan is verspreid over 12 maanden. Door het jaar heen vallen er 10 lesweken weg 

vanwege vakanties. Deze lessen betaal je niet en kunnen dus ook niet worden ingehaald. Op 

feestdagen is er geen les, deze lessen worden via een aangepast lesrooster ingehaald. Het 

lesgeld is inclusief 9% BTW.  

Maan 7 heeft het recht om het lesgeld te verhogen. Hiervan worden de leden tijdig per e-

mail op de hoogte gebracht. 

Opzegging 

Opzegging kan op elk moment en dient schriftelijk per e-mail te gebeuren. Na ontvangst van 

deze e-mail zal de automatische incasso worden beëindigd. Er vindt geen restitutie van 

lesgeld plaats. 

Inhalen van lessen 

Inhalen van lessen is mogelijk. In overleg wordt gekeken of het mogelijk is de les in te halen 

in een andere groep, op een andere dag/tijdstip. Daarnaast wordt er elk half jaar een 

inhaalles gepland, waarbij je kunt aansluiten als je een les hebt gemist. Dit kan op een andere 

dag/tijdstip zijn dan de reguliere les. Voor deze inhaalles moet je je van tevoren aanmelden. 

Verzetten van lessen op initiatief van Maan 7 

Het kan voorkomen dat een les niet doorgaat, vanwege andere verplichtingen of 

onvoorziene omstandigheden van de yogadocente. Deze les zal dan op een ander moment 

worden ingehaald. Dit kan op een andere dag/tijdstip zijn dan de reguliere les. 

Langdurige ziekte of blessures 

Bij langdurige ziekte of blessures kan het abonnement worden stopgezet. Vanaf kennisname 

van de situatie en in overleg zal de automatische incasso worden beëindigd. Er vindt geen 

restitutie van lesgeld plaats. 

Proefles 

Nieuwe klanten hebben de mogelijkheid 1 gratis proefles af te nemen. Het afsluiten van een 

abonnement is daarna wenselijk. Tegen betaling van € 10,- per keer kun je nog 2 keer een 

proefles volgen. Proeflessen zijn alleen te volgen op afspraak, omdat er beperkt plaats is 

binnen de groepen. 


