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INSCHRIJFFORMULIER SAKTIISHA YAI TEACHER TRAINING (SYTT) 
 

Welke SYTT onderdeel / 
Which part of SYTT? 
 
*1 including 1 month 
unlimited yoga practice at 
saktiisha studio 
*2 including 3 months 
unlimited yoga practice at 
saktiisha studio 
*3 excl travelexpenses, incl 
meals, training, 
accommodation 

� YF online+class Yoga Foundation/intro+online | €517 

 

� YPD-online + class Yoga Personal Development/online | €825 *1  

� YPD-retreat 7 days incl training | €1050 *3 

Package deals: 
�  SYTT250 hours personal development: YF+YPD-complete | €2250 *2 
�  SYTT300 hours Hatha Yoga Teacher Certification: YF+YPD-
complete+YTC | €2750 *2 

Startdatum / Startdate:  

Naam+geb.datum / Name 
and Date of Birth: 

 

Adres / Address:  

Postcode / Zipcode:  

Woonplaats / Place:  

E-mailadres / mailaddress:  

Tel.nr.:  

Payment training Het opleidingsgeld moet worden overgemaakt conform afspraak met ons op onze 
rekening NL19ABNA0424719665 tnv saktiisha yoga centre. Indien je niet in een keer kunt 
betalen dan kun je ervoor kiezen op per module te betalen of in vooraf afgesproken 
termijnen. 

Commentaar saktiisha / Comments saktiisha 

 

Ik heb de algemene voorwaarden van de SYTT gelezen en accepteer deze.  
I read the general terms and conditions and accept these. 

 

Datum/date: __________________Handtekening klant/signature: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

saktiisha yoga centre – www.satktiisha.com - email savitri@saktiishayoga.academy 

Kvk nr 59894288 – BTW nr NL196468024B02 Bank: ABN AMRO: NL19ABNA0424719665 tnv saktiisha yoga centre 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN SYTT  

1. Je inschrijving is pas definitief na ondertekening van 
inschrijfformulier en vooruitbetaling van het volledige 
cursusbedrag. 
2. Wanneer je onverhoopt toch niet mee kunt doen aan de 
volledige opleiding (200 uurs of 500 uurs), dan gelden de volgende 
restitutie voorwaarden: 
- Annulering tot 2 maanden voor aanvang van de eerste lesdag: 100 
% restitutie van het cursusgeld minus € 150 administratiekosten. 
- Annulering tot 1 maand voor aanvang van de eerste lesdag: 50 % 
restitutie van het cursusgeld. 
Verder is er geen restitutie van het cursusgeld mogelijk (ook niet 
gedeeltelijk). Let op gemiste modules kunnen ingehaald worden 
binnen 1 jaar. Deze inhaalmogelijkheid wordt door saktiisha 
aangeboden. 
2a. Na aanmelding geldt een bedenktijd van 14 dagen  
3. De volledige 300 uurs en 500 uurs SYTT wordt afgerond met de 
uitreiking van een diploma mits voldaan is aan de volgende 
voorwaarden: 
- je praktijkexamen voor Hatha Yoga Teacher / Yoga 
Therapie "Leading a Class/session" goed afrondt 
- 5 stagelessen hebt gegeven bij saktiisha of een andere yoga studio 
- je alle modules hebt gevolgd en de benodigde 
huiswerkopdrachten 
- scriptie/paper schrijft over een yoga thema naar jouw keuze 
4. Bij het volgen van SYT20, SYT50, SYT150 en SYT200 ontvang je 
een certificaat. 
5. Iedere student draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor 
zijn of haar gezondheid. Met het ondertekenen van het 
inschrijfformulier verklaar je dat je lichamelijk gezond bent en geen 
medische klachten hebt die volledige deelname aan het 
opleidingsprogramma in de weg zouden kunnen staan. 
6. Met het ondertekenen van de SYTT-inschrijfformulier stem je er 
mee in zelf de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor alle 
risico's, blessures of schade die kunnen ontstaan door deelname 
aan het opleidingsprogramma. Verder verklaar je bewust en 
vrijwillig af te zien van toekomstige claims tegen saktiisha of de 
docent, voor elke blessure of welke schade dan ook die je op zou 
kunnen lopen door aan het studieprogramma deel te nemen. 
7. Als student aan deze opleiding ben je verplicht blessures die 
tijdens de opleidingsperiode ontstaan, eventuele zwangerschap en 
alle medische klachten die je deelname aan het programma kunnen 
beïnvloeden, zo snel mogelijk aan de docent van deze opleiding te 
melden. 
8. Klachtenregeling en procedure: 
Indien er een geschil ontstaat tussen een cursist en saktiisha kan de 
deelnemer ervoor kiezen gebruik te maken van de klachtenregeling. 
De deelnemer wordt geïnformeerd over deze regeling in het 
intakegesprek en krijgt op papier de te volgen procedure hiervoor. 
8.1. Cursist dient de klacht schriftelijke te melden bij saktiisha. 
8.2. saktiisha en cursist zullen samen naar mogelijke oplossingen 
kijken. 
8.3. Indien het geschil niet opgelost kan worden, zal deze een 
onafhankelijke derde partij t.w.  
Yoga Alliance International (www.yogaalliance.in) in behandeling 
worden genomen. 
8.4. Beoordeling en uitsluitsel door deze derde partij zal zowel voor 
saktiisha als de cursist bindend zijn. 
8.5. Een klacht zal binnen 4 weken afgehandeld worden. Als er een 
langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de cursist hiervan 
binnen de 4 weken in kennis worden gesteld. Uitstel zal toegelicht 
worden met een indicatie van wanneer de cursist uitsluitsel kan 
verwachten. 
8.6. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. 
8.7. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en 
voor de duur van 2 jaar worden bewaard. 

 
 
 
 
 
 

GENERAL TERMS & CONDITIONS SYTT  

1. Your registration is only definitive after completing the saktiisha 
yoga academy application form and full payment of tuition fee has 
been done.  
2. In the unlikely event that you cannot participate in the training 
the following refund conditions apply:  
- Cancellation 2 months before start: 100% refund of the tuition fee 
minus the non-refundable deposit of €150.  
- Cancellation 1 month before start: 50% refund of the tuition fee.  
- For cancellation, later than 1 month prior to start, no refund of the 
course tuition is possible (not even partially).  
2a. After registration a 14 days to cancel your registration without 
any obligations taking into account art 2. 
3. The full 300-hour and 500-hour training is completed with a 
certification, provided that the following conditions are met: - you 
have followed all the modules and completed the required 
homework assignments - you have completed a paper assignment 
as will be given to you during the training including a list of 
questions that you need to complete.  
4. At completion of SYT20, SYT50, SYT150 and SYT200 participants 
receive a certificate. 
5. Each student bears full responsibility for his or her health. By 
signing the registration form, you declare that you are physically 
healthy and do not have any medical complaints that could impede 
full participation in the training program.  
6. By signing the registration form, you agree to bear full 
responsibility for all risks, injuries or damage that may occur due to 
participation in the training program. You also declare voluntarily 
and voluntarily to refrain from future claims against saktiisha or the 
teacher, for any injury or damage that you may incur by 
participating in the study program.  
7. As a student of this program, you are obliged to report any 
injuries that may occur during the training period, any pregnancy 
and any medical complaints that may affect your participation in 
the program as soon as possible to the teacher of this program.  
8. Complaints and procedure. If a dispute arises between a student 
and saktiisha, the student can opt to make use of the complaints 
procedure.  
8.1. Student must report the complaint in writing to saktiisha.  
8.2. saktiisha and student will look at possible solutions together.  
8.3. If the dispute cannot be resolved, it will be an independent 
third party, ie. Yoga Alliance International 
(www.yogaalliance.in)which will be considered to mediate.  
8.4. The assessment and determination by this third party will be 
binding on both saktiisha and the student.  
8.5. A complaint will be processed within 4 weeks. If a longer period 
is required to conduct research, the student will be notified of this 
within 4 weeks. Postponement will be explained with an indication 
of when the student can expect a response and information. 8.6. A 
complaint will always be treated confidentially.  
8.7. Complaints and manner of handling are registered and are kept 
for the duration of 2 years.  

 


