Algemene voorwaarden

*
Bij deelname aan de lessen of activiteiten van voel yoga doet u dit altijd op
eigen risico. Het is raadzaam bij twijfel altijd eerst een arts te raadplegen of het
voor u verantwoord is, om aan de door u gekozen activiteit te gaan deelnemen.
*
Voel yoga rekent geen administratie kosten en geen opzegtermijn, wel is het
invullen van een inschrijfformulier verplicht.
*
Het lesgeld dient contant en het liefst zo gepast mogelijk te worden voldaan
aan het begin van een betaalperiode.
*
Gemiste lessen kunnen worden ingehaald in dezelfde cursusperiode op een
ander tijdstip, mits er plaats is in de les. Restitutie van lesgeld in verband met
gemiste lessen is niet mogelijk. Bij langdurige ziekte van de deelnemer wordt in
onderling overleg een voor die situatie geschikte regeling getroffen. Als je een les
niet kunt bijwonen, laat het dan even weten het liefst per email of sms.
*

Tijdens de schoolvakanties worden er geen yogalessen gegeven.

*
Kan de les door ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden
niet doorgaan, dan wordt de deelnemer op de hoogte gesteld. Voel yoga verplicht
zich dan tot het doen van een vergelijkbaar lesaanbod op een ander moment, of –
wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is – tot restitutie van (een evenredig deel
van) het betaalde lesgeld.
*
Bij deelname stelt u zich verplicht om zich aan de yogastudio regels te
houden. U heeft respect voor de yogastudio en de ter beschikking gestelde
materialen. U heeft respect voor de hygiëne die deelname aan de lessen van u
vraagt zoals b.v. het dragen van sokken of turnschoentjes bij voetproblemen. Zo
nodig neemt u thuis eerst een douche voor deelname aan de lessen. U heeft
respect voor u zelf en de andere deelnemers. Voel yoga behoudt zich te allen tijde
het recht voor, om u de toegang en of deelname te ontzeggen.
*
Voel yoga is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en diefstal van
uw eigendommen.
*

Voel yoga is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nr. 58211586.

