
 aanmelding/application 

 

 

Mentor programma / Mentor program  2020-2021 

IYENGAR YOGA Zeeburg | KNSM-laan 303 1019 LE Amsterdam | +31(0)625471615 | info@iyengaryogazeeburg.nl | iyengaryogazeeburg.nl | 1-5-2019 

 

Aanmelding 
Ik schrijf me in voor het mentor programma seizoen 2020-2021 bij IYZ op de volgende data. 
2020: 5/6 september, 3/4 oktober, 31 okt/1 nov, 28/29 november 
2021: 9/10 januari, 6/7 februari, 6/7maart, 10/11 april, 15/16 mei en 5/6juni 
  
Graag één keuze maken: 
□ ik schrijf me in voor het gehele mentor programma bij IYZ en betaal vooraf € 1940,- (incl. 9% BTW € 160,18)  
□ ik schrijf me in voor het gehele mentor programma bij IYZ en betaal in twee termijnen, vooraf € 970,- en in januari 2021 
    € 970,- (incl. 9% BTW € 80,09)  
□ Ik doe alleen de mentorweekenden bij IYZ en betaal vooraf € 1300,- (incl. 9% BTW € 107,34)  
□ Ik doe alleen de mentorweekenden bij IYZ en betaal in twee termijnen, vooraf € 650,- en in januari 2021 
     € 650,- (incl. 9% BTW 53,67) 
 
Application 
I hereby apply for the mentor program at IYZ season 2020-2021 on the following dates. 
2020:  September 5/6, October 3/4 October 31/November 1st, November 28/29 
2021: January 9/10, February 6/7, March 6/7, April 10/11, May 15/16 and June 5/6 
 
Please make your choice: 
□ I apply for the complete mentor program at IYZ and pay in advance € 1940,- (incl. 9% VAT € 160,18) 
□ I apply for the complete mentor program at IYZ and pay in two instalments, in advance € 970,- and in January 2021  
     € 970, - (incl. 9% VAT 80,09) 
□  I apply for only the mentor weekends at IYZ and pay in advance € 1300,-   (incl. 9% VAT € 107,34)  
□  I apply for only the mentor weekends at IYZ and pay in two instalments, in advance € 650,- and in January  
    2021 € 650, - (incl. 9% VAT 53,67) 
 
Betalingen op rekeningnummer/payment due on bank account number NL43ABNA0417792948, ABNANL2A, t.n.v Iyengar 
Yoga Zeeburg, Amsterdam o.v.v mentor programma /citing mentor program 
 
Naam/Name: 

Adres/Address: 

Postcode/Zipcode:    Woonplaats/City:  

Telefoon/Phone:    Email: 

Lessen gevolgd bij/Followed classes at 

 

Sinds/Since 

Datum/Date:     Handtekening/Signature: 

 
Hartelijk bedankt voor je aanmelding /Thanks for your application 
Berber Schönholzer 
(maak een kopie voor eigen gebruik/make a copy for own use) 


