200 uur Yoga Docenten Opleiding bij NewNature Yoga Academy
Inschrijvingsformulier

Locatie: Sint Jorisplein 1, 7061CN Terborg
Datum
__

06/01/2020 – 31/01/2020

__

17/02/2020 – 13/03/2020

__

30/03/2020 – 24/04/2020

Persoonlijke informatie
Voornaam: __________________________________________________________________
Achternaam:_________________________________________________________________
Geslacht:___________________________________________________________________
Straat: _____________________________________________________________________
Postcode: ___________________________________________________________________
Stad:_______________________________________________________________________
Land: ______________________________________________________________________
Telefoonnummer:_____________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________
Geboortedatum (DD/MM/YYYY): ______________________________________________
Nationaliteit:________________________________________________________________
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Heb je bepaalde blessures / gezondheidsklachten / aandoeningen waarvan we op de hoogte
moeten zijn?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Hoe heb je de NewNature Yoga docenten opleiding gevonden?
Internet / Facebook / Vrienden/kennis / Anders: ____________________________________

Contactpersoon in geval van nood:
Naam: _____________________________________________________________________
Voornaam:__________________________________________________________________
Telefoonnummer:_____________________________________________________________
Mobiel nummer: _____________________________________________________________
Relatie: ____________________________________________________________________

Yoga ervaring:
Hoelang beoefen je al Yoga:
___________________________________________________________________________
Welke yogastijl?
___________________________________________________________________________
Heb je enige ervaring als yoga docent?
___________________________________________________________________________
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Opmerkingen of aanvullingen
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

NewNature Yoga Academy gedragsregels:
NewNature Yoga Academy heeft de visie en het doel om een veilige en spirituele atmosfeer
te creëren. Daar behoort vanzelfsprekend ook ethisch gedrag, respect en vertrouwen bij. Om
dit soort atmosfeer te kunnen creëren en te waarborgen, vragen wij nadrukkelijk aan alle
studenten om de gedragsregels aandachtig door te nemen en te respecteren.

-

Gedrag en houding van de student moet de yoga levensstijl respecteren zodat de
spirituele atmosfeer bij NewNature Yoga Academy wordt versterkt.

-

De student toont wederzijds respect, versterkt samenhorigheid en is vrij van alle
vormen van pesterijen en geweld. Van de studenten wordt verwacht dat zij op een
vrije manier hun meningen, ideeën en visies kunnen uiten, en mogelijke verschillen op
een geciviliseerde manier kunnen bediscussiëren.

-

Gedurende de cursus wordt er met een respectvolle taal tegen en over elkaar
gesproken. Pesterijen, roddels en het verspreiden van roddels kan een onmiddellijke
stopzetting van je training betekenen zonder teruggave van je studiekosten, in welke
vorm dan ook.

-

Het maken van beeld- en geluidsmateriaal in welk vorm dan ook is niet toegestaan
tijdens de trainingen en in het gebouw. Tenzij er nadrukkelijk toestemming is gegeven
door de hoofddocent.

-

Deelnemen aan de lessen is verplicht. Niet deelnemen aan de lessen kan resulteren in
het niet behalen en ontvangen van het NewNature Yoga Docenten Certificaat.
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Algemene Voorwaarden
Artikel 1 - Overeenkomst
-

Er is sprake van een overeenkomst bij het insturen van het inschrijfformulier voorzien
van een handtekening.

-

Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 2 – Betaling
-

De deelnemer gaat bij het invullen van dit inschrijfformulier een verplichting tot
betaling aan. Eens de inschrijving is aanvaard zal de deelnemer een voorschot van 200
Euro betalen binnen 2 werkdagen om de inschrijving te bevestigen. Het volledige
cursusgeld is uiterlijk 8 weken voor de start van de opleiding te betalen. Het is
mogelijk om in termijnen te betalen.

-

Bij niet respecteren van de betalingstermijnen kan de inschrijving geannuleerd
worden. Betaalde bedragen worden niet terugbetaald.

Artikel 3 – Annulering
-

De deelnemer kan de inschrijving annuleren tot 5 werkdagen nadat de inschrijving is
aanvaard. In dit geval wordt ook het betaalde voorschot terugbetaald.

-

Nadien is het niet mogelijk om de inschrijving te annuleren.

Artikel 4 – Wijzigingen opleiding
-

NewNature Yoga Academy heeft het recht om de opleidingsdagen, -tijden, inhoud en
prijzen te wijzigen.

-

NewNature Yoga Academy heeft het recht om de opleiding te annuleren. Het betaalde
bedrag wordt in dit geval terugbetaald. Bij annulering tijdens de opleiding wordt een
evenredig gedeelte terugbetaald.

-

NewNature Yoga Academy heeft het recht om iemand deelname aan de opleiding te
weigeren.
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Artikel 5 – Aansprakelijkheid
-

NewNature Yoga Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade
dan ook.

-

Deelname aan de opleiding is volledig op eigen risico.

Artikel 6 – Overige voorwaarden
-

Een diploma wordt alleen afgegeven indien de deelnemer heeft voldaan aan de eisen
van NewNature Yoga Academy. Dit betekent dat de deelnemer aan alle lessen heeft
deelgenomen en dat de deelnemer een voldoende behaald heeft voor het theoretisch en
praktijk examen.

Artikel 7 – Persoonsgegevens
-

Persoonsgegevens zijn strict vertrouwelijk en zullen door NewNature Yoga Academy
niet doorgegeven worden aan derden. NewNature Yoga Academy kan het opgegeven
e-mail adres gebruiken voor communicatie met de deelnemer over, tijdens en na de
opleiding. Dit alleen in het kader van de opleiding en/of na- en bijscholing.
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Akkoordverklaring:
-

Door dit formulier in te vullen en te ondertekenen, verklaar ik het formulier naar
waarheid te hebben ingevuld en dat de verstrekte informatie correct en compleet is. Ik
verklaar hierbij dat ik fysiek en mentaal in staat ben om deel te mogen nemen aan de
training/cursus. Ik ben ervan op de hoogte dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn
eigen welzijn tijdens de trainingen/cursussen. NewNature Yoga Academy kan niet
verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden, voor elk vorm van blessures,
gezondheidsklachten en/of problemen voor/tijdens en na de training.

-

Ik verklaar hierbij dat ik in zijn geheel kennis heb genomen van de NewNature Yoga
Academy Gedragsregels en Algemene Voorwaarden en ik ben ervan op de hoogte dat
het niet aanhouden van de Gedragsregels en Algemene Voorwaarden kan resulteren in
een directe stopzetting van mijn training zonder enige vorm van compensatie en
terugbetaling van het betaalde cursusgeld.

Datum: ______________________________

Handtekening:___________________________
Omdat dit een digital formulier is, geldt het typen van je naam als handtekening.

Gelieve het ingevulde formulier te mailen naar info@nnyogics.nl.
Binnen twee werkdagen na ontvangst van je aanmelding ontvang je een bevestiging of je
inschrijving aanvaard is. Nadien ontvang je ook verdere informatie zoals de
betalingsgegevens en een aangeraden literatuurlijst. Hou je spambox in de gaten. Mocht je na
twee werkdagen geen antwoord hebben gehad, neem dan contact met ons op.
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