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Inschrijfformulier Panchakarma 
19 t/m 26 augustus 2022 - Lokatie: De Putse Hoeve, Bergeijk 
 
(Vertrouwelijk - Formulier graag duidelijk en volledig invullen) 
___________________________________________________________________________ 
A.  
Naam:         Man/Vrouw 
 
Straat: 
 
Postcode + woonplaats: 
 
Tel. – thuis:                                                        Mobiel/werk: 
 
E-mail: 
 
Ziektekostenverzekeringsnr:                    Geboortedatum: 
 
___________________________________________________________________________ 
B.  
● Op welke wijze hoorde u van de van Panchakarma? 
 
 
 
C.  
● Wat is uw beroep? 
● Beschrijf kort uw geestelijke en lichamelijke gezondheid. (gebruik evt. een extra 
vel papier). 
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● Bent u nu onder behandeling van een dokter of psychiater, of bent u onlangs in 
het ziekenhuis  opgenomen geweest en zo ja waarvoor? 
 
 
 
● Kunt u alstublieft eventuele langdurige gezondheidsproblemen of huidige 
problemen aangeven? 
 
 
 
● Bent u al eens onder behandeling geweest van een ayurvedisch specialist? Zo ja, 
bij wie, en wanneer?  
 
 
 
● Gebruikt u medicijnen en/of supplementen? Zo ja, welke? 
 
 
 
● Zijn er dingen die u niet genoemd heeft die mogelijk belangrijk kunnen zijn voor 
uw behandeling of verblijf? 
 
 
 
● Heeft u het vermoeden dat de eerste 3 dagen van uw menstruatie samenvallen 
met de laatste 3 volledige  dagen van de panchakarma of samenvallen met de 
detox? Zo ja geef aan hoe en neem contact met ons  op om te vernemen of het 
mogelijk is om deel te nemen. 
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D. 
● Ik heb op ……….…….…….…… (datum) van mijn rekening met IBAN-nummer  
 
............................................ op naam van ....................................................................... 
 
het bedrag voor de panchakarma à € 1.350,- (7 dagen) overgemaakt naar 
rekening NL31 INGB 0004 7798 16  t.n.v. Ayurveda Specialist BV, onder 
vermelding van mijn naam, de vermelding ‘AS-PK’ en de datum van de 
Panchakarma. Desgewenst maken wij een factuur die u kunt indienen bij uw 
zorgverzekeraar. Betalen s.v.p. uiterlijk 6 weken voor aanvang. U bent pas definitief 
aangemeld als de betaling op onze rekening is bijgeschreven. Door 
ondertekening gaat u akkoord met onderstaande annuleringsvoorwaarden.  
 
● Accommodatie (s.v.p. aankruisen wat gewenst is)  
…………: 2-pers. kamer met eigen badkamer € 69,- prijs p.p. per nacht/ 
…………: 1-pers. kamer met eigen badkamer € 85,- prijs p.p. per nacht.   
De kosten voor accommodatie dient u ter plaatse op de dag van aankomst te 
voldoen. Dit kan contant, met bankpas of met creditcard.  
 
 
 
 
…………………………………………………                  ……………………………….  
(Naam en handtekening)                                                 (Datum en plaats) 
 
 
 
NB  
1) Door ondertekening van dit formulier geeft u aan de informatie van bijlage 1 gelezen te hebben en akkoord 
te gaan met de informatie in deze bijlage en bekend te zijn en akkoord te gaan met onze algemene 
voorwaarden en privacy policy (zie website: www.ayurvedaspecialist.nl).  
2) Het is noodzakelijk voorafgaande aan de Panchakarma één van onze ayurvedisch specialisten te 
consulteren.  
3) Het is noodzakelijk alle dagen van de Panchakarma aanwezig te zijn en geen externe afspraken te maken 
gedurende de Panchakarma, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de behandelende specialist.  
4) Wat vertrouwelijk is of wat u met andere Panchakarma-deelnemers deelt, blijft binnenskamers. 
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Annuleringsvoorwaarden  
 
1. Tot een maand voor aanvang van de Panchakarma kunt u zonder kosten 
annuleren.  
2. Bij annulering tussen een maand en 14 dagen voor de aanvangsdatum zijn de 
kosten 50% van het oorspronkelijke bedrag.  
3. Wanneer u binnen 14 dagen voor het begin van de Panchakarma annuleert, 
bent u het volledige deelnemersbedrag verschuldigd.  
4. Wanneer u op de eerste dag van de Panchakarma niet verschijnt, merken wij dat 
aan als annulering.  
5. Bij verhindering tijdens de Panchakarma blijft het volledige bedrag 
verschuldigd.  
6. Bij onvoldoende aanmeldingen of onvoorziene omstandigheden houdt 
Ayurveda Specialist B.V. zich het recht voor een Panchakarma te annuleren. In dat 
geval informeren wij u minimaal 7 dagen van tevoren en krijgt u uiteraard het door 
u betaalde bedrag terug of kunt u dit doorschuiven naar een volgende datum. 
Ayurveda Specialist zal eventueel extra door u gemaakte kosten niet vergoeden.  
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Bijlage 1.  

 
Uw gegevens en uw privacy  
De gegevens die u aan invult zijn relevant voor uw behandeling, de follow-up en 
de afhandeling ervan. Deze gegevens worden uitdrukkelijk niet voor commerciële 
doeleinden doorgegeven aan andere partijen. Wij beheren uw gegevens volgens 
de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 
vanaf 25 mei 2018 in de gehele Europese Unie geldt.  
 
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onderstaande doeleinden:  

• A. Deze gegevens gebruiken wij voor het maken van uw factuur en voor het 
opmaken van uw behandeldossier. Uw telefoongegevens worden gebruikt 
om u te kunnen bereiken en bij beantwoording van vragen uwerzijds. Uw 
emailadres wordt gebruikt voor het sturen van facturen, afspraakbevesti-
gingen en beantwoording van vragen uwerzijds.  

• B. Wij vernemen graag van u hoe u van onze behandelingen heeft gehoord 
teneinde het aanbieden van onze dienstverlening daarop aan te passen.  

• C. Deze gegevens zijn relevant voor uw ayurvedische behandeling en de 
follow-up. Ze zullen worden opgeslagen in uw elektronische 
behandeldossier teneinde het verloop van uw behandeling in kaart te 
brengen en u te verzekeren van een zo goed mogelijke behandeling.  

• D. Deze gegevens gebruiken wij voor het controleren van uw bankbetaling. 
 
Ondertekening  
Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming om de 
ingevulde gegevens voor bovenstaande doeleinden te gebruiken en gaat u 
akkoord met onze algemene voorwaarden en privacy policy. U kunt te allen tijde 
uw toestemming weer intrekken. Ook kunt u uw gegevens inzien en laten 
kopiëren, wijzigen, verwijderen of overdragen.  
Meer informatie hierover kunt u lezen in onze algemene voorwaarden en privacy 
policy (www.ayurvedaspecialist.nl), of neem contact op met de assistent-
functionaris gegevensbescherming (e-mail: liset@ayurvedaspecialist.nl).  
 


