
Verdiepingsjaar Kundalini Yoga 2020 in Nieuwvliet.

Een Kundalini Yoga Verdiepingsjaar van 9 zondagen, een keer per maand zondags van 
10.00 – 16.30 uur. Voorkennis of ervaring is niet nodig. Het meeste haal je eruit door 
naast de trainings dagen ook thuis te oefenen met Kundalini Yoga & Meditatie.

Data 2020 : 23 feb, 22 mrt, 17 mei, 14 juni, 12 juli, 20 sep, 11 okt, 8 nov

Opbouw van de Trainingsdagen:
10.00 – 12.30   Programma
12.30 – 14.00   Middageten (potluck) en pauze
14.00 – 16.30   Programma
Voor de lunch neemt iedereen wat mee om te delen (potluck),
Yogacentrum De Lindewei zorgt voor thee en tussendoortjes.

Locatie: Landgoed in de Morelleput, Sint Bavodijk 56A, 4504AB, Nieuwvliet
Docent: Dhyan Tjebbe Westendorp (erkend Kundalini Yoga-docent 3HO)
Organisatie en informatie:
Yogacentrum De Lindewei / Dhyan Tjebbe Westendorp, Lage Morsweg 56, 2332XD, 
Leiden. T. 06 20068899 / info@delindewei.nl / www.delindewei.nl

Deelnamekosten:
Aanmelding vóór 14 januari 2019   €840,- / na 1 januari € 890,- .

 Voor particulieren is dit inclusief 21% btw, voor werkgevers is dit exclusief 21% 
btw

 Op aanvraag ontvang je een factuur met btw op naam.

Betaling:
Je betaling dient binnen te zijn voor aanvang van de cursus op via rekeningnummer NL 
22 ASNB 0707 1928 46  t.n.v. Yogacentrum De Lindewei, Leiden, o.v.v. Verdiepingsjaar 
Kundalini Yoga in Nieuwvliet 2020.
Bij inschrijving is betaling van het gehele bedrag verschuldigd, ook als je vanwege enige 
reden de training onderbreekt, beeindigt of lesdagen mist; er wordt geen restitutie 
gegeven. Wel is het mogelijk om iemand anders in je plaats te laten meedoen, of om 
gemiste lesdagen in te halen in het verdiepingsjaar in Leiden of in het volgende 
trainingsjaar als dat er eventueel is. Voorwaarden zijn dus een tijdige afmelding 
(minstens 1 week van tevoren) en dat er een zelfde training gaande is in het opvolgende 
jaar.

mailto:info@delindewei.nl


Inschrijfformulier Verdiepingsjaar Kundalini Yoga 2020, Nieuwvliet.

○    Ik geef mij op voor het Verdiepingsjaar Kundalini Yoga in Nieuwvliet.

Naam: ____________________________________________________

Voornaam: _________________________________________________  

Geboortedatum:____________________________                                 

Straat: _____________________________________________________ 

Postcode: ________________       Plaats:__________________________ 

Telefoon: ___________________________________________________

Email: _____________________________________________________

Mobiel:___________________________Beroep: ___________________

Eventuele Gezondheidsproblemen: _______________________________

De kosten van dit Verdiepingsjaar Kundalini Yoga bedragen € 890,- .
Voor de periode van 1 januari t/m 14 januari geldt een vroegboekprijs van € 840,-.

Bij inschrijving is betaling van het gehele bedrag verschuldigd, ook als je vanwege enige 
reden de training onderbreekt, beeindigt of lesdagen mist; er wordt geen restitutie 
gegeven. Wel is het mogelijk om iemand anders in je plaats te laten meedoen, of om 
gemiste lesdagen in te halen in het verdiepingsjaar in Leiden of in het volgende 
trainingsjaar als dat er eventueel is. Voorwaarden zijn dus een tijdige afmelding 
(minstens 1 week van tevoren) en dat er een zelfde training gaande is in het opvolgende 
jaar.

Disclaimer: De deelnemers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf en 
hun handelingen binnen en buiten de trainingsdagen, en zijn zelf aansprakelijk voor 
eventuele veroorzaakte schade en/of verlies van eigendommen en/of opgelopen letsel 
in welke vorm dan ook, en vrijwaren Yogacentrum De Lindewei en/of P.A.T. Westendorp
van alle aansprakelijkheid. 

Instemmingsverklaring: Ik verklaar dat ik bovenstaande de informatie en voorwaarden 
gelezen heb en daarmee akkoord ga, en mij hierbij inschrijf voor het Kundalini Yoga 
Verdiepingsjaar Kundalini Yoga 2020 in Nieuwvliet.

Naam:                              Plaats:              Datum:            Handtekening:


