
INSCHRIJFFORMULIER seizoen 2023
Opleiding Raja Yoga
Graag invullen waar nodig en mailen of opsturen naar: 
De Yogaschool - Lonnekerspoorlaan 88 - 7523JG ENSCHEDE 

Ylvy Vaanholt :  ylvy@yogaschool.nl 

: ………………………………………………………………………………. 

: ………………………………………………………………………………. 

: ………………………………………………………………………………. 

: ………………………………………………………………………………. 

: …………………………………………………………………………….… 

Naam
Voornaam 

Adres  

Postcode en Plaats

Telefoon 

Geboortedatum

E-mailadres : ………………………………………………………………………………. 

Ik heb wel/geen Yoga beoefend zoals: 
Mijn motief om mee te doen met de opleiding is:
Mijn interesse is gewekt door: een vriend/ door advertentie in krant/ internet/ affiche/anders namelijk:

Mijn beroep en kundigheden omvatten: 
Opleiding(en):  

Ik kies voor maandelijkse lessen in Enschede op de eerste vrijdag van de maand inclusief de 
mogelijkheid van een 1-op-1 mentor-gesprek per maand via zoom. Ik start per (maand invullen)

Om de Raja Yoga opleidingen goed te kunnen volgen en volbrengen hebben we een aantal Richtlijnen. 
 
 
 
 
 
 
 


Handtekening: Datum (dd/mm/jjjj)

Mijn tweede keuze lesmoment is:Mijn eerste keuze lesmoment is:

Bevestiging van deelname:

Ik kies voor wekelijkse lessen in Enschede vanaf de startdatum:
Overleg met De Yogaschool voor beschikbare lesmomenten of kijk op de site www.yogaschool.nl

Minimaal 18 jaar voor de Basis-, 21 jaar voor Docentopleiding. Vooropleiding 

minimaal Havo / Vwo / Mbo / Hbo, Universiteit. 

‘Ik beschik over een goede gezondheid.’ 
Vrij zijn van ernstige verslavingen, minder alcohol gebruiken. 

Geen medicijn- of 'drug' gebruik van welke soort dan ook. 

Voldoende tijd over hebben naast dagelijkse verplichtingen. 

'Ik heb voldoende interesse en motivatie om aan mezelf te werken'. 

'Ik eet regelmatig en goed en ben bereid minder vlees en suiker te eten'.

Ik voldoe aan bovenstaande richtlijnen.  
Ik voldoe niet aan alle richtlijnen. Ik zou daar graag een gesprek over hebben.

Voor de basisopleiding en volgende jaren ga je steeds een verbintenis voor een jaar aan. 

De kosten voor de basisopleiding (wekelijkse lessen) of de maandelijkse lesdagen inclusief de mogelijkheid voor een  1-op-1 
mentor-gesprek bedragen 139,- euro per maand. Dit is inclusief lesmateriaal ter waarde van 100 euro. De lesgelden mogen in 
10 maandelijkse termijnen worden voldaan of door betaling van het gehele bedrag voorafgaand aan de aanvang van de lessen.  
Je bent éénmalig 25 euro inschrijfgeld verschuldigd als je aan één van de programma's gaat deelnemen.

Ik betaal de eerste maand van het lesgeld (en inschrijfgeld) voor de Basisopleiding op  NL69 INGB 0007235463, t.n.v. 
De Yogaschool, Enschede en na ontvangst is dit tevens bevestiging van mijn inschrijving. Na de Basisopleiding 
wordt deze inschrijving gehanteerd als inschrijving voor de Docentenopleiding. Een eventuele schriftelijke 
afmelding maakt deze inschrijving ongedaan volgens de algemene voorwaarden op de website. Ik accepteer bij 
ondertekening de algemene voorwaarden die zijn terug te vinden op www.yogaschool.nl
Dank voor je vertrouwen in De Yogaschool. We wensen je een mooi en leerzaam lesjaar toe en we heten je van 
harte welkom als leerling van onze school. Als je nog vragen hebt, kun je natuurlijk per email bij ons terecht.


