
In 31 dagen  stressvrij leven en werken met Mind Body Interventies 
 

Registratieformulier 
 

Naam:  
 

Adres 

Geboorte datum (dd/mm/jjjj): 
 

Email: 

Tefefoonnummer:  Noodcontact persoon 
(Naam + Telefoonnummer) 
 

 
 
Ontvang je graag de YogaMindCoach nieuwsbrief (1 per kwartaal)? Ja / Neen  
 
 
 
Hoe ben je in contact gekomen met het ‘Stressvrij leven en werken met Mind Body 
Interventies programma’?  
 
 
 
Heb je blessures of gezondheidsuitdagingen ?  
 

Rugklachten J / N Hoofdpijnen / migraine J / N  

Knieblessure J / N  Visuele klachten J / N  

Schouderblessure J / N  Neckklachten J / N  

Hoge of lage bloeddruk J / N Astma J / N  

PDS of andere maag-darmklachten J / N Ben je zwanger?  J / N  

Andere  
 
 
 

  
  



In 31 dagen  stressvrij leven en werken met Mind Body Interventies 
 

Algemene Voorwaarden  

1. Yoga Mind Coach spant zich in de aan haar verstrekte opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 
2. Deelname aan de lessen of activiteiten van Yoga Mind Coach zijn altijd op eigen (medisch) risico. Het is raadzaam bij 

twijfel altijd eerst een (huis)arts of specialist te raadplegen of het voor jou verantwoord is, om aan de door jouw 
gekozen activiteit te gaan deelnemen. 

3. Onder andere bij bovenaan vermelde aandoeningen of zwangerschap is deelnemer verantwoordelijk om Yoga Mind 
Coach correct en tijdig hierover te informeren en de (huis)arts of specialist over eventuele deelname te raadplegen.  

4. Yoga Mind Coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het 
geval haar aansprakelijkheidsverzekering dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering 
overgaat. 

5. Yoga Mind Coach zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van: 
a. enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het 

verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. 
b. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdige verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De 

opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie. 
6. Yoga Mind Coach is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en 

schade door bedrijfsstagnatie. 
7. Yoga Mind Coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke en geestelijke klachten die enerzijds 

aanwezig waren voor deelname aan de les/clinic. En aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke 
en geestelijke klachten/letsel voortvloeiend uit het beoefenen van de yoga les. De deelnemer/student/cursist is 
aansprakelijk voor het welbevinden van zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand. En is op de hoogte van de 
vaardigheid van de docent vooraf deelname aan de les/clinic/cursus. 

8. Yoga Mind Coach zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft ter zake van het 
ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken. 

9. Yoga Mind Coach behoudt zich ten alle tijden het recht voor, om je de toegang en of deelname te ontzeggen. 

 

 
 
Handtekening & naam : Datum:  
 
 
………………………………………              ……………………………………… 


