Yoga Studio BeingYOGA
Algemene Voorwaarden
• Elke cursist is verplicht voorafgaande aan deelname van de yogalessen bij Yoga Studio
BeingYOGA akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
• De cursist neemt deel aan de lessen vanaf de afgesproken aanvangsdatum voor
onbepaalde tijd. Wanneer de cursist zich aanmeldt na eerst een proefles te hebben
gevolgd, dan is de ingangsdatum altijd de eerste les volgend op de proefles.
• Indien de cursist het lidmaatschap wil beeindigen geldt en opzegtermijn van één
kalender maand en voor de 1e van de maand. Opzegging dient per email te
worden gemeld bij: informatie@beingyoga.nl
• Het lesgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals vermeld op de website. Dit bedrag
geldt per kalendermaand, ongeacht hoeveel lessen in deze maand plaatsvinden. Bij
zwangerschapsyoga ontvangt de cursist een factuur thuis.
• De betaling van het lesgeld vindt plaats rond het einde van de maand per
automatische incasso.
• Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid, (ziekte, tijdelijke blessure of vakantie)
van de cursist is in geen enkel geval mogelijk. Bij een lichamelijk letsel waardoor er niet
kan worden deelgenomen aan de les door de cursist voor een periode van 1 maand of
langer, stopt het lesgeld
• Het is mogelijk de lessen in te halen tijdens 1 van de overige lesuren en in overleg. De
mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service, hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend. De in te halen les dient te zijn afgemeld bij de Yogastudio. De
in te halen lessen vervallen wanneer de cursist het lidmaatschap heeft opgezegd.
• Tijdens de zomervakantie (zie vermelding op de website), wanneer de yogastudio
gesloten is, stopt het lesgeld automatisch.
• Op feestdagen en op de aangegeven vakanties vervallen de lessen.
• Elke cursist is verplicht noodzakelijke lichamelijke en/of psychische klachten te melden
aan de docent.
• Yogastudio BeingYOGA houdt cursisten per email op de hoogte van belangrijke zaken
omtrent wijzigingen in lesgelden, vakanties en docentenwijzigingen. Cursisten zijn zelf
verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste emailadres en bij wijzigingen van
bankgegevens.
• Yogastudio BeingYOGA is niet aansprakelijk voor welke opgelopen blessure
of schade dan ook. Yogastudio BeingYOGA is tijdens deelname van de yogalessen niet
verantwoordelijk voor gestolen goederen/tassen met of zonder inhoud.
• Deelname aan de les geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
• Gelieve tijdens de yogalessen op de Watersnip 9 en op lokatie Boerhaavestraat 17 te
Berkel en Rodenrijs, niet te roken en je mobiele telefoon uit te zetten, tenzij privé
omstandigheden het noodzakelijk maken je mobiele telefoon aan te houden. Tevens is
het niet toegestaan schoenen mee te nemen in de yogaruimtes.
• Deelname aan de les en de handtekening op het inschrijfformulier geven
tesamen aan de cursist akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
• Tijdens de lessen maken we gebruik van een yogamat en evt. een meditatiekussen.
Het aanschaffen van een eigen yogamat wordt, o.a. van hygiene, sterk aangeraden. Een
yogamat kan evt. aangeschaft worden via de Yogastudio.
• Gelieve een kopie van deze overeenkomst te maken voor eigen beheer.
• Deze versie van de algemene voorwaarden vervangt alle voorgaande.
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