Yoga

in Malaga
INSCHRIJFFORMULIER

met

Janneke
van Staalduinen
Hierbij schrijf ik mij in voor de YOGA WEEK in MALAGA van 25 sept t.m. 1 okt 2019
Naam:
Geboortedatum:
Straat:
Woonplaats, postcode:
Email:
Mob:								
Kosten bedragen € 825,00

Dit is inclusief: logies, ontbijt, lunch en diner + drankje, hele dag koffie, thee, water, fruit en
transfer finca - Malaga airport vice versa
Exclusief: Vliegticket, zakgeld en 1x lunch en/of diner

Let op!
Dieet: Ben je allergisch of heb je speciale dieetwensen waarwe echt rekening mee
moeten houden dan kan je dat hieronder duidelijk aangeven:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....………
Je dient zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten
Op het moment dat de aanbetaling à € 150,00 bij ons is bijgeschreven reserveren
wij jouw plek. Te voldoen op NL31 ASNB 07089076 44 t.n.v. M. van Staalduinen –
Leren is Zijn

LEREN IS ZIJN geeft naast opleidingen | yoga in Spanje | nascholing | VIP dagen
M: +316 42325316

●

janneke@lereniszijn.nl

●

KVK 51619024

LerenIsZijn.nl

●

NL31ASNB0708907644

Dit formulier ondertekenen en opsturen of mailen (fototje van het formulier maken)
naar :
Janneke van Staalduinen
Yogavakantie Malaga
Loosduinsekade 41A
2571 BN Den Haag

INSCHRIJFFORMULIER

of scannen en mailen naar janneke@lereniszijn.nl

Handtekening deelnemer:			

Datum:

Wordt de Yoga week door je werkgever vergoed dan hier zijn/haar naam
en handtekening :

NB: Na inschrijving ontvang je de nota. Je inschrijving is definitief nadat de aanbetaling van € 150,00 is voldaan. Vier weken voor aanvang van de week dient het
resterende bedrag voldaan te zijn. Inschrijving kan tot 6 weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Tot 4 weken voor aanvang wordt 50% geretourneerd. Tot
15 dagen voor aanvang wordt 25% geretourneerd. Daarna is restitutie niet mogelijk.
Het is mogelijk om een ander in jouw plaats te sturen.
De opleidingen van Leren is Zijn zijn CRKBO erkend, dat betekent dat ze voldoen
aan kwaliteitsnorm voor beroepsopleidingen.
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