Inschrijfformulier Kinderyoga Culemborg
U kunt dit formulier ingevuld retourneren met een foto of scan via
info@matskinderyogatheater.nl / 06-43964370 of uitgeprint tijdens de eerste les.

Persoonlijke gegevens
Naam kind:

…………………………………………………………………………………………………………...............

Naam ouder:

…………………………………………………………………………………………………………...............

Geboortedatum kind: …………………………………………………………………………………………………………...............
Adres:

…………………………………………………………………………………………………………...............

Postcode/Woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………...............
Telefoonnummer:

…………………………………………… Noodnummer:

…………………………………………

E-mailadres:

………………………………………………………………………………………………………………………..

Eventuele bijzonderheden van het kind:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ik ga wel of niet akkoord met het plaatsen van beeldmateriaal:
- op sociale media (wel/niet)*
- op www.matskinderyogatheater.nl (wel/niet)*
- in de krant (wel/niet)*
- op pr-materiaal (wel/niet)*
*doorhalen wat niet van toepassing is

Bij inschrijving gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden, zie bijlage.
Handtekening ouder:

Datum:

Plaats:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Waar kent u MATS Kinderyoga & Theater van?
 Via YogaBalans

 Uit de krant

 Via Google

 Van een poster/flyer

 Via Facebook/Instagram

 Gehoord van een
bekende

 Anders, namelijk:

www.matskinderyogatheater.nl
06-43964370

facebook.com/matskinderyogatheater
info@matskinderyogatheater.nl

Lesgegevens
BLOK A

LESDATA
2019 - 2020

Les 1: vrijdag 20 september 2019
Les 2: vrijdag 27 september 2019
Les 3: vrijdag 4 oktober 2019
Les 4: vrijdag 11 oktober 2019
Les 5: vrijdag 18 oktober 2019
Les 6: vrijdag 1 november 2019
Les 7: vrijdag 8 november 2019
Les 8: vrijdag 15 november 2019
Les 9: vrijdag 22 november 2019
Les 10: vrijdag 29 november 2019
Les 11: vrijdag 6 december 2019
Les 12: vrijdag 13 december 2019

Locatie
De Graanzolder (in de studio van YogaBalans), Buiten Molenstraat 7, Culemborg

Tijden vrijdagmiddag:
15.30 - 16.30 uur: 4 t/m 6 jaar
16.45 - 17.45 uur: 7 t/m 12 jaar

Kosten Blok A:
€ 102,- voor 12 lessen
Mocht je later instromen, dan betaal je naar rato.
Een proefles kost € 5,-.
Het lesgeld kunt u vóór de eerste les overmaken op:
NL18 INGB 0674744306 t.n.v. Anna Stam en o.v.v. van Kinderyoga Culemborg + Blok + Naam kind

www.matskinderyogatheater.nl
06-43964370

facebook.com/matskinderyogatheater
info@matskinderyogatheater.nl

Algemene voorwaarden
Deelname aan de kinderyogalessen betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 INSCHRIJVING
De inschrijving is voor 12 kinderyogalessen (Blok A). Inschrijven kan met het inschrijfformulier. Vermeld daarbij
eventuele fysieke klachten en bijzonderheden van uw kind, zodat hiermee rekening gehouden kan worden
tijdens de lessen. Mocht het nodig of wenselijk zijn, dan kunnen de bijzonderheden nader besproken worden.
Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat MATS Kinderyoga & Theater u kan
bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen uw 06-nummer, maar ook een noodnummer. In
het geval van tussentijdse wijzigingen van gegevens hoort MATS Kinderyoga & Theater dit graag van u.
 LESGELD EN BETALING
De kosten voor 12 kinderyogalessen zijn € 102,-. Wanneer uw kind later instroomt, betaalt u naar rato. Het
lesgeld kunt u vóór de eerste les overmaken op: NL18 INGB 0674744306 t.n.v. Anna Stam en o.v.v. van
Kinderyoga Culemborg + Blok + Naam kind. De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk 1 dag
voorafgaand aan de eerste les per bankoverschrijving is voldaan. Wanneer u de betalingsverplichtingen niet of
niet tijdig nakomt, behoudt MATS Kinderyoga & Theater zich het recht voor uw kind de toegang tot de lessen te
weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 AFMELDEN EN INHALEN
Wanneer uw kind een keer niet kan komen dan verneemt MATS Kinderyoga & Theater dit graag van te voren
per email: info@matskinderyogatheater.nl of telefoon: 06-43964370
Er vindt geen restitutie plaats wanneer uw kind een keer niet kan, maar uw kind mag een volgende keer een
broertje/zusje/vriendje/vriendinnetje meebrengen.
Wanneer er vanuit MATS Kinderyoga & Theater een reden is waarom de les niet door kan gaan wordt u zo snel
mogelijk per telefoon geïnformeerd. De les wordt ingehaald op een ander moment.
Mocht uw kind zich tijdens de kinderyogalessen ernstig misdragen zodat de veiligheid en rust binnen de groep
niet gegarandeerd kan worden, dan behoudt MATS Kinderyoga & Theater (na een eerste gesprek met ouders)
het recht voor om uw kind zonder restitutie van lesgeld voor de volgende lessen te weigeren.
 KLEDING EN MATERIALEN
Uw kind draagt tijdens de les schone en gemakkelijk zittende kleding. Schoenen zijn niet toegestaan; loop op
blote voeten of sokken. MATS Kinderyoga & Theater draagt zorg voor de yogamatten, dekens en het
lesmateriaal. Tijdens de les wordt er niet gegeten en gedronken.
 ONGEVALLEN EN AANSPRAKELIJKHEID
Deelname aan de kinderyogalessen is op eigen risico. MATS Kinderyoga & Theater is niet aansprakelijk voor de
gevolgen van blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de
huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort. Kinderyoga is geen
therapie of een vorm van geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.
MATS Kinderyoga & Theater stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen
van kinderen en ouders. MATS Kinderyoga & Theater stelt de ouders aansprakelijk voor eventuele schade die
door het kind wordt aangericht aan de onder meer de yogaruimte en inventaris van YogaBalans. Indien u deze
schade wilt verhalen, dient u zelf een WA-verzekering af te sluiten ten behoeve van uw kind.

 BEELDMATERIAAL
Tijdens de kinderyogalessen kan er beeldmateriaal gemaakt worden. Deze foto’s of video’s kunnen ten
behoeve van promotie van kinderyoga op bijvoorbeeld Facebook, Instagram of de website van MATS
Kinderyoga & Theater getoond worden. Mocht u niet willen dat er herkenbaar beeldmateriaal van uw kind op
internet of in de krant verschijnt, geef dit dan op het inschrijfformulier aan.

www.matskinderyogatheater.nl
06-43964370

facebook.com/matskinderyogatheater
info@matskinderyogatheater.nl

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in
overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te
helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door
jou krijg bij mij in veilige handen zijn.
Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Anna Stam.
De eigenaresse van MATS Kinderyoga & Theater, gevestigd in Culemborg, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 67289754.
Waarom ik jouw gegevens bewaar
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummers en social media accounts) zijn voor mij en
voor mij alleen. Ik heb deze (deels), omdat wij op een of andere manier contact hebben gehad. Ik gebruik deze
(deels) om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Anna van MATS Kinderyoga &
Theater en klant van MATS Kinderyoga & Theater.
Ik gebruik alleen je e-mailadres om je kunnen blijven informeren over MATS Kinderyoga & Theater. Wil je dit
liever niet, dan is het jouw recht om dat te laten weten via een mail naar info@matskinderyogatheater.nl.
Verwerken persoonsgegevens
Mocht je ja zeggen op werken met mij (of het nu gaat om yoga, theater, coaching, workshops, kinderfeestjes of
welke dienst dan maar ook van MATS Kinderyoga & Theater) dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens.
Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik
vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat
ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.
Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van
jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de
privacy overeenkomsten waar wij ‘Ja’ op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn
apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code.
Mijn website (www.matskinderyogatheater.nl) is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij
leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Een berichtje via het
contactformulier komt niet op de website te staan, maar verschijnt in mijn mailbox, welke is beveiligd met een
code. Ik heb mijn website bij een betrouwbare server gemaakt en vertrouw op de bescherming van gegevens
door Jimdo.
Mijn website maakt gebruik van Google Analytics. Je kunt meer lezen over de privacyverklaring van Google
Analytics via de link onderaan mijn website.
Niet digitale gegevens
Papieren inschrijfformulieren bewaar ik bij mij thuis in Culemborg. Dingen die je bij mij in de les maakt en niet
mee naar huis wilt nemen, vernietig ik.
Je mag er gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw
toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel
voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan.
Termijnen waarop ik gegevens bewaar
Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of
nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst
van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk
voor het werk dat ik met jou doe.
Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken.

www.matskinderyogatheater.nl
06-43964370

facebook.com/matskinderyogatheater
info@matskinderyogatheater.nl

