
 Yoga Studio Heerde-Epe, Molenweg 38A, 8181 BJ Heerde. IBAN NL56INGB000.914.5530 

Yoga Studio Heerde-Epe is een handelsnaam van Cavidy Holding BV – KvK Oost Nederland – BTW nummer NL8187.19.825B01 

 
 

   Ondergetekende, 

 

   neemt een abonnement bij Yoga Studio Heerde-Epe en machtigt Yoga Studio Heerde-Epe tot wederopzegging om  
   met ingang van onderstaande inschrijfdatum de verschuldigde Yoga lesgelden van onderstaand rekeningnummer  
   te incasseren. 

 

   

    Direct na verwerking van de inschrijving zal vanuit Eversports een e-mail worden verstuurd om het bovenstaande  
    te bevestigen, inclusief instructies om het account te activeren. Daarna wordt vanuit Eversports een e-mail  

    gezonden om het SEPA mandaat (de automatische incasso) te bevestigen.  
   
    Ondergetekende verklaart tevens in te stemmen met zowel de Algemene Voorwaarden als het Privacy Statement  

    van Yoga Studio Heerde-Epe, welke beide op de website www.yoga-heerde.nl staan gepubliceerd. 
 

    Plaats:    (Inschrijf)datum:   Handtekening: 
 

 

 
 
    ________________________  ________________________   ________________________ 

 
• U machtigt Yoga Studio Heerde-Epe om maandelijks een bedrag af te schrijven totdat u zelf de machtiging schriftelijk 

intrekt via info@yoga-heerde.nl, met inachtneming van de geldende opzegtermijn; 

• Het verschuldigde maandbedrag wordt maandelijks vooraf op een vaste dag afgeschreven; 
• Indien u het niet met de afschrijving eens bent heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd om uw bank opdracht te geven  het 

afgeschreven bedrag terug te boeken. Dit ontslaat u echter niet van uw betalingsverplichting;  

• Indien een incasso wegens administratieve redenen niet mogelijk is zijn wij genoodzaakt om bij de volgende afschrijving 
een bedrag van € 2,50 extra aan administratiekosten in rekening te brengen. 

 

Inschrijf- en Machtigingsformulier 
Voor lidmaatschap en doorlopende automatische incasso 

Adres 

 Voor- en achternaam 

 

Postcode 

Geboortedatum 

E-mail adres 

 

 

 

Woonplaats 

06-nummer 

 

 

Rekeningnummer / IBAN 

Naam rekeninghouder 

Naam bank 

Lesvoorkeur 

 

 

 

      Flexibel, ik plan mijn eigen les(sen) in 

      Vaste les(sen), te weten: 
_______________________________________________ 

Abonnementsvorm       1x les per week / € 39,95 per maand            Onbeperkt / € 71,50 per maand                
      2x les per week / € 59,95 per maand 

  
           


