Algemene voorwaarden
Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen van yogapraktijk Op Eigen Wijze! Deelname
aan een van lessen betekent dat de cursist akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
Deelname aan de lessen geschied door het opsturen of meenemen van een ingevuld en ondertekend
inschrijfformulier naar de les en het voldoen van het cursusgeld. In een yogaseizoen worden 30 tot 32
lessen aangeboden. Een yogaseizoen loopt van september tot juni. In principe worden er op feestdagen en
tijdens schoolvakanties (regio zuid) geen lessen gegeven. Eventuele afwijkende vakanties worden vooraf
gemeld.
Betaling
Na inschrijving betaalt de cursist het vooraf afgesproken cursusgeld voor de start van de lessen via
bankrekeningnummer zoals in het inschrijfformulier wordt vermeld. Het cursusgeld kan eventueel in twee
termijnen worden betaald. Voor 1 september en voor 1 januari.
Het cursusgeld en lesdata worden voorafgaand een nieuwe cursusjaar bekend gemaakt middels een brief
en via de website.
Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt yogapraktijk Op Eigen
Wijze! zich het recht om de cursist de toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting
is voldaan.
Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om de gemiste lessen op een ander
tijdstip in te halen.
Bij ongeval, blessures, ziekten of andere bijzondere omstandigheden die yoga voor langere tijd onmogelijk
maken wordt er in overleg met de docente naar een passende oplossing gezocht.
Eigen risico/aansprakelijkheid
De cursist meldt vooraf lichamelijke of psychische klachten aan de docente. Indien de cursist onder
medische behandeling is, een operatie heeft ondergaan of chronische klachten heeft, raadpleegt hij/zij
de behandelaar of huisarts over het volgen van yogalessen.
De cursist volgt de lessen volledig op eigen risico. Yogapraktijk Op Eigen Wijze! kan op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gesteld voor het oplopen van letsel voor, tijdens of na de les.
Yogapraktijk Op Eigen Wijze! is niet aansprakelijk voor diefstal, schade en/of verlies van eigendommen.
Wijzigingen
Yogapraktijk Op Eigen Wijze! behoudt zich de vrijheid om de algemene voorwaarden te wijzigen. Cursisten
worden hierover tijdig geïnformeerd. De meest recente versie is te vinden op de website.
Yogapraktijk Op eigen Wijze! behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen.
Cursisten worden hierover, voorafgaand aan een nieuw cursusjaar, geïnformeerd.
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