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AANMELDFORMULIER YELLOW YOGA RETREAT @ LA MIANA 

2 T/M 9 OKTOBER 2019 | SANT JAUME DE LLIERCA | SPANJE

Ga met ons mee en beleef  een magische week op het heerlijke landgoed La Miana in Spanje. Vul na het lezen van onze algemene voor-
waarden (zie onder) het formulier (digitaal) in en stuur het ons toe via info@yellowforyou.nl of  per post naar YogaLove, Kenaustraat 27-29,
2581 TW Den Haag.  Na ontvangst van het formulier is je aanmelding definitief. Wij hebben er zin in, we hopen jij ook!

PERSOONLIJKE INFORMATIE
Voornaam:       
Adres:           Postcode:
Plaats:         Land:
Telefoonnummer:         (+31)
E-mailadres*
                         

        *Mijn mailadres mag bewaard blijven, zodat ik op de hoogte kan worden gehouden van nieuwe initiatieven. 

CONTACT IN GEVAL VAN NOOD
Voornaam:      Achternaam:   
Relatie tot deze persoon: 
Telefoonnummer:   (+31) 

GEZONDHEIDSINFORMATIE 
Heb je lichamelijke of  psychische klachten (gehad) waar we rekening mee moeten houden? (blessures, operaties, allergieën of  psychische, 
emotionele of  mentale conditie)  

Heb je voedsel allergieën of  verzoeken? (alle maaltijden zullen vegetarisch zijn) 

YOGA ERVARING (dit kunnen we ook telefonisch bespreken)
Hoe lang doe je al aan yoga?

Welke stijlen van yoga beoefen(de) je?

Wat zijn je verwachtingen van de week?

Achternaam:
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ACCOMMODATIE 
La Miana is een oude pastorie en ligt op een zuidelijke helling in de uitlopers van de Spaanse Pyreneeën. De kamers op La Miana zijn simpel, 
maar ruim en prettig (geen stapelbedden), waardoor je toch een eigen plek voor jezelf  creëert. Een eigen kamer (of  tent) is ook mogelijk 
tegen een meerprijs van €105 voor de hele week, dit aantal is wel beperkt. De badkamers zijn gedeeld, er zijn er meerdere verdeeld over 
het gebouw.   
Ik wil een:    kamer delen met één of  twee personen
    kamer delen met de volgende persoon of  personen: 
    kamer voor mijzelf
    tent voor mijzelf  (beperkt)
REISINFORMATIE 
Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen reis naar La Miana en weet dat dit niet is inbegrepen in de prijs die ik betaal voor de yoga retreat. 
Het landgoed ligt op ongeveer een uur rijden van Girona en op anderhalf  uur rijden van Barcelona. Je kunt een auto huren op het vliegveld 
of  je kunt met de bus via Girona of  Barcalona. Met de bus doe je er iets langer over, maar het is heel gemakkelijk en niet duur (ongeveer 
€13 / €21). Je wordt dan opgehaald van de bushalte in Sant Jaume de Llierca bij café Anton. Bel ons voor meer uitleg en informatie. 
          
          Rectoria De La Mania 
          Straat: Rectoria de la Miana
          Postcode: 17854 
          Plaats: Sant Jaume de Llierca, Spanje 
BETALINGSINFORMATIE
Bij de reissom inbegrepen zijn: 
• Zeven overnachtingen op landgoed La Miana met een gedeelde kamer (2 of  3) en badkamer
• Ontbijt, lunch en diner (ook op de aankomst- en vertrekdagen afhankelijk van jouw vlucht)
• Koffie, thee en water gedurende de dag
• Begeleide yoga en/of  meditatie
• Een uur individuele (yoga) coaching per persoon (in overleg plannen we een moment in de week)
• Heerlijk zwembad 
• Adembenemend uitzicht 

Niet in de reissom inbegrepen zijn: 
• Reiskosten (vlucht naar Girona of  Barcelona en bus of  autohuur naar La Miana)
• Reis- en annuleringsverzekering (verplicht)
• Overige drankjes tussen de maaltijden door of  maaltijden of  drankjes buiten de locatie
• Het huren van bijvoorbeeld een mountainbike of  schildermateriaal

BANKREKENING: 
Na ontvangst van je aanmelding ontvang je een factuur. Stort een aanbetaling van € 300 of  het gehele bedrag binnen 15 dagen op de 
volgende bankrekening: NL50 ABNA 0800 3470 48 ten name van YogaLove onder vermelding van je voor- en achternaam en het factuur-
nummer. Het restbedrag dient ontvangen te zijn voor 25 september2019.

ONDERTEKENING 
Door dit aanmeldformulier te ondertekenen bevestig ik dat ik in goede gezondheid verkeer en me goed genoeg voel om de yoga- en 
meditatieworkshops deze week te kunnen uitvoeren. Als daar in de tussentijd verandering in komt, zal ik daar melding van maken. Ik heb de 
algemene voorwaarden van Yellow gelezen en begrepen en ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. 

Plaats en datum:         Handtekening: 
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ALGEMENE VOORWAARDEN
December 2018

1 BEGRIPPEN
1.1. Organisatie: Yellow is een samenwerkingsverband van Isabel Ruiter van Ysabel (KvK-nummer 68817916) en 
       Babs Westenberg van Yogalove (KvK-nummer 70188653).
1.2. Deelnemer: persoon die aanwezig is bij de yogaweek van 2 tot en met 9 oktober 2019 op landgoed La Miana in Spanje.
1.3. De algemene voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten in en voorafgaand aan deze week.

2 BETALEN
2.1. Na ontvangst van je aanmelding via het aanmeldformulier ontvang je een factuur van de gehele reissom á € 945 
2.2. Binnen 15 dagen na de factuurdatum dient een aanbetaling van € 300 ontvangen te zijn onder vermelding van voor- en achternaam      
       en factuurnummer.
2.3. Het restbedrag dient in ieder geval voor 25 september 2019 ontvangen te zijn.
2.4. De ontvangst van de aanbetaling in combinatie met de ontvangst van de betaling van het restbedrag geeft je recht op deelname aan de   
       yogaweek van 2-9 mei 2019 in La Miana, Spanje. 

3 ANNULEREN
3.1. De deelnemer is zelf  verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering. Dit is verplicht. 
3.2. Door je inschrijving en aanbetaling gaan wij ervan uit dat je met ons meegaat. Echter mocht het zo zijn dat je de reis moet annuleren, is   
       dat mogelijk. Het bedrag minus de aanbetaling krijg je binnen 15 dagen retour.
3.3. Een annulering van de reis dient schriftelijk te gebeuren naar post@ysabel.nl. De datum van ontvangst geldt als annuleringsdatum.
3.4. Het overdragen van de reis aan een andere persoon is in overleg mogelijk zonder extra kosten. Wel blijft de oorspronkelijke deelnemer  
       verantwoordelijk voor de betaling.

4 GEZONDHEIDSVERKLARING EN AANSPRAKELIJKHEID 
4.1. Indien er sprake is van gezondheids- en/of  psychische klachten, dient de deelnemer eerst overleg te plegen met een (behandelend)  
       arts. 
4.2. Voorafgaand aan de yogaweek maar ook indien zich iets voordoet tijdens de yogaweek voorafgaand aan de workshops, dient de deel 
       nemer aan te geven of  er bepaalde lichamelijke en/of  psychische klachten zijn en of  de deelnemer bepaalde medicijnen gebruikt   
       of  zwanger is. In bepaalde gevallen waarin de organisatie twijfelt over de lichamelijke en/of  psychische mogelijkheden van de deelnemer     
       kan een medische verklaring worden gewenst voordat deelname aan de yogaweek kan plaatsvinden. Nalatigheid hierin valt onder ver 
       antwoording van de deelnemer. 
4.3. Tijdens de yogaweek is de deelnemer zelf  verantwoordelijk voor het aangeven van zijn/haar grenzen. 
4.4. Algeheel geldt dat de organisatie en docenten op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor lichamelijke en/of  psychische      
       schade of  letsel voortkomend uit het volgen van de diverse yoga en meditatieworkshops. Het deelnemen aan de yogareis en de          
       afzonderlijke workshops geschiedt dus op eigen risico. 
4.5. Ook geldt dat de organisatie niet aansprakelijk kan worden gesteld voor diefstal of  schade aan de eigendommen van de deelnemer of   
       door deelnemer toegebrachte schade aan de locatie.

5 PRIVACY
5.1. De organisatie zal alleen noodzakelijke persoonlijke gegevens (via het aanmeldformulier) opvragen en bewaren ter voorbereiding op  
       en tijdens de yogaweek.
5.2. Na de (administratieve afhandeling van de) yogaweek worden deze gegevens met uitzonderling van je e-mailadres binnen zes maanden  
       verwijderd tenzij anders overeengekomen. 
5.3. Je mailadres wordt alleen door ons bewaard om je op de hoogte te houden van nieuwe initiatieven, indien je hiervoor toestemming hebt  
       gegeven.
5.4. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan anderen zonder schriftelijke toestemming.



www.yellowforyou.nl• www.facebook.com/yellowyogaforyou • info@yellowforyou.nl • Babs 06-40820330 • Isabel 06-54787688

6 WIJZIGINGEN
6.1. De organisatie behoudt zich het recht voor om de reis te annuleren vanwege onvoorziene omstandigheden, in dit geval geldt 100%  
       restitutie van de reissom exclusief  aanbetaling.
6.2. De organisatie behoudt zich het recht voor om organisatorische en/of  programmatische wijzigingen door te voeren.
6.3. De organisatie behoudt zich het recht voor om een andere docent in te zetten.

7 DISCLAIMER
7.1. Ondanks de zorg voor de inhoud van de (on- en offline) publicaties van de organisatie kunnen fouten of  omissies zijn ontstaan. Aan  
      overduidelijke fouten in deze publicaties kunnen geen rechten worden ontleend.

8 COPYRIGHT
8.1. Het auteursrecht is van toepassing. Niets uit de publicaties van de organisatie mag zonder toestemming worden gebruikt voor 
       publicitaire doeleinden. 


