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INSCHRIJFFORMULIER – SOY KUNDALINI YOGA  
 
Voornaam  

Achternaam  

Adres  

Postcode/plaats  

Telefoon  

E-mail  

Geboortedatum  

Datum 
inschrijving 

 

Geeft zich hierbij op voor de SOY Kundalini Yoga lessen periode 2022-1. Deze periode 
loopt van week 2 dinsdag 11 januari t/m week 26 woensdag 20 juli 2022. In de weken 8, 
9, 17 en 18 zijn er geen lessen. 

Ruimte voor aantekeningen/evt. gezondheidsklachten waar rekening mee 
gehouden dient te worden: 
 
 
 
 
 

 
Let op: Meedoen aan de Kundalini Yoga lessen geschiedt altijd op eigen risico! 
 
Ik schrijf me in voor (aankruisen wat van toepassing is): 
 

 1 Strippenkaart voor 10 lessen, geldig voor 4 maanden vanaf de datum van 
uitgifte in 2022 (vakantieweken worden niet meegeteld) voor SOY Kundalini Yoga 
lessen op dinsdagavond, woensdagochtend of woensdagavond à € 132,00. 

 Weekabonnement 11 januari tot en met 13 juli 2022, week 2 t/m 28 m.u.v. 
weken 8, 9, 17 en 18, 1 x per week SOY Kundalini Yogales op dinsdagavond, 
woensdagochtend of woensdagavond à € 253,00. 

 Abonnement onbeperkt 11 januari tot en met 13 juli 2022, week 2 t/m 28 m.u.v. 
weken 8, 9, 17 en 18. Alle SOY Kundalini Yogalessen op dinsdagavond, 
woensdagochtend of woensdagavond à € 355,00. 
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Lestijden en locaties: 

Yogahouse, Putstraat 11 Arnhem:* 

• Dinsdagavond 19.00-20.15 uur, deze les kan ook gevolgd worden als ZOOM 
livestream. 

• Woensdagochtend 10.30-11.45 uur, deze les kan ook gevolgd worden als ZOOM 
livestream. 

• Woensdagavond 17.30-18.45 uur, deze les kan ook gevolgd worden als ZOOM 
livestream. 

 
Toestemming AVG 
 

 Ik word graag op de hoogte gehouden per mail en/of nieuwsbrief van het overig 
aanbod van Dinka.soy. 

 Ik geef toestemming om toegevoegd te worden aan een groepsapp, zodat ik op de 
hoogte kan worden gehouden van eventuele wijzingen en buitenlessen. 
 
Aanmelden lessen  

Je kunt je tot 1 uur voor de start van een KY-les online aanmelden via SuperSaaS. Omdat 
de lessen op tijd beginnen verzoek ik je uiterlijk 5 minuten van te voren aanwezig te zijn. 
Dit geldt zowel voor de live-lessen als de online ZOOM-lessen. Je kunt je kosteloos voor 
een les afmelden tot uiterlijk 2 uur voor de start van de les door een berichtje te sturen 
via What’s app: 06-19604684 of email: welkom@dinka.soy. 

Handtekening cursist: 

 

 

 

 

*Door veranderende omstandigheden kunnen de live lessen vervangen worden door 
Zoom livestream lessen. 

Door ondertekening van dit formulier verklaar je akkoord te gaan met de inschrijving- en 
betalingsvoorwaarden zoals vermeld op dinka.soy. Het ingevulde formulier graag retour 
zenden aan: welkom@dinka.soy.  

https://www.supersaas.nl/schedule/Dinka_Kundalini_Yoga/SOY_Kundalini_Yogalessen
https://dinka.soy/
mailto:welkom@dinka.soy
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