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Persoonlijke gegevens 
Voor- en achternaam  

Roepnaam  

Adres  

Postcode en plaats  

Telefoonnummer  

E-mail adres  

Geboortedatum  

Wie moeten we waarschuwen bij 
ongeval? 

 

Telefoonnummer contactpersoon  

 
Selecteer hier de betalingsverplichting van jouw keuze. 

 Volledige betaling vooraf  Betaling in termijnen 

Totaalbedrag van € 2750, -, dit bedrag 
dient volledig betaald te zijn op of vóór 
1 februari 2023. 
• Registratie €750 om je plaats te 

reserveren 
• Op of vóór 1 februari 2023 €2000  

Totaalbedrag van € 2950, -, dit bedrag bestaat uit en 
bedrag van €750 voor registratie plus vier termijnen 
van elk €550, - 
• Registratie €750 om je plaats te reserveren 
• 1e termijn verschuldigd voor cursusdag 1  
• 2e termijn verschuldigd voor cursusdag 5 
• 3e termijn verschuldigd voor cursusdag 10 
• 4e termijn verschuldigd voor cursusdag 15 

Betaling van de registratie kan via de optie in het lesrooster, of direct op rekening: NL89 
KNAB 0605 5522 31 van You are the Buddha. 

 
Ik verklaar dat ik het registratieformulier naar waarheid heb ingevuld en gelezen, dat ik 
akkoord ga met de algemene voorwaarden 
https://www.youarethebuddha.com/algemenevoorwaarden, en dat ik zal voldoen aan de 
betalingsverplichting van mijn keuze zoals ik hierboven heb aangegeven. 
 

Plaats:  

Datum:  

Handtekening:  
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Naam: 

Plaatsing in de opleiding is definitief na: 

- Ontvangst van de aanbetaling 

- Ontvangst van het ingevulde en ondertekende registratieformulier 

- De betaling van de factuur. Gelieve de betaling van de factuur binnen de 
betalingstermijn van 30 dagen over te maken, of uiterlijk twee weken voor de 
startdatum van de opleiding te voldoen (22 januari 2023). 
 

Aanvullende vragen bij registratie 
 

Algemeen 
Wat betekent yoga voor jou? (Het eerste dat in je op komt?) 
 
 
 
 
Waarom ben je geïnteresseerd in de Yoga Teacher Training? 
 
 
 
Hoe kom je bij ‘You are the Buddha’ en deze Yoga Teacher Training?  
 
 
 

Beschrijf hier je yoga ervaring 
Wanneer ben je begonnen met yoga? 
 
 
 
Hoe vaak doe je yoga? 
 
 
 
Welke vorm(en) van yoga beoefen je? 
 
 
Bij welke studio doe je yoga en bij welke docent(en)? 
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Naam: 
Verwachting & intentie 
Wat zijn de drie belangrijkste dingen die je uit deze training wilt halen? 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
Wat trekt je het meeste aan in deze Yoga Teacher Training? 

 
 
 
 
Lichamelijke gezondheid 
Heb je een of meerdere lichamelijke klachten / blessures / condities die je van 
deelname aan een asana les kunnen weerhouden? 
 
 
 
Ben je onder medische behandeling en/of neem je medicijnen? 
 

 
 
Is er nog iets anders wat je kwijt zou willen aan mij? 
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