
 
Algemene Voorwaarden 
 
 
1. Je betaalt het bedrag bijbehorende bij het betreffende lesblok van die locatie. Betaling vind plaats 
voor aanvang van het blok. Als je instroomt tijdens het lesblok, betaal je de resterende lessen van 
het blok. Je kunt ook losse lessen afnemen als dat je voorkeur heeft. Wanneer het jou past overleg 
je met mij of er plek is. Een proefles is gratis. Je kunt je aanmelden per mail of telefoon. 
 
2. Zonder tegenbericht ontvang je, per mail, na afloop van het lesblok een mail met de informatie 
van het daarop volgende lesblok.  Wil je (tijdelijk) stoppen geef dit dan zo tijdig mogelijk, het liefst 
minimaal één week voordat het lesblok afloopt,  aan. 
 
3. Geld van eenmaal betaalde lesblokken wordt niet gerestitueerd. Bij uitzonderlijke situaties 
(bijvoorbeeld bij langdurige ziekte) kan er overlegd worden over het lesgeld, neem dan even 
contact met mij op.  
 
4. Tijdens schoolvakanties wordt er geen reguliere les gegeven. Soms vind er tijdens de 
schoolvakantie een aparte themales plaats op een locatie, daarover wordt je apart geïnformeerd.   
 
5. Als je niet aanwezig kunt zijn bij de les geef dit dan, zo mogelijk, ruim op tijd door per mail of 
sms/whatsapp. Je kunt de les ook inhalen op een andere dag/tijd/locatie, als je hier gebruik van 
wilt maken kun je dit aangeven en kijken we in overleg waar er plek is. Aan het einde van elk lesblok 
is er een inhaalweek waarin je je gemiste les kunt inhalen. Een online les ontvangen is ook een 
mogelijkheid ter compensatie van je gemiste les.  
 
6. Deelname aan de lessen is op eigen risico. Er wordt op verantwoorde wijze les gegeven maar, 
net als bij andere vormen van lichamelijke activiteit bestaat de kans een blessure op te lopen. 
Luister goed naar de instructies van de yogadocent en luister goed naar je lichaam. Doe geen 
oefeningen die pijnlijk voor je zijn. Raadpleeg je huisarts bij twijfel over verantwoorde deelname. 
 
7. Bij betaling ga je akkoord met deze voorwaarden. 


