Algemene Voorwaarden
Renske Beukers Yoga en Meditatie

Artikel 1. Yoga lidmaatschap
1.
2.
3.
4.

5.

Een deelnemer sluit een maand abonnement af of koopt
een losse les om deel te nemen aan de yogalessen.
Een maand abonnement kan iedere maand ingaan.
Een abonnement is persoonlijk en kan niet
overgedragen worden.
Indien een deelnemer verhinderd is en zich tijdig heeft
afgemeld (uiterlijk 10 uur voor aanvang van de les) kan
de les worden ingehaald in de betreffende maand. Dit
gebeurt in overleg.
Indien een abonnementhouder, zonder afmelding,
gebruik maakt van het recht van deelneming aan de
lessen, vind er geen restitutie plaats.

Artikel 2. Betaling en opzegging
2.1 Een maandabonnement loopt stilzwijgend door.
2.2 Voor het maandabonnement geldt een opzegtermijn
van 1 maand (voor de eerste van de maand opzeggen).
2.3 De betaling van het abonnementsgeld geschiedt per
bank voor de 1e van de nieuwe maand, tenzij anders is
overeen gekomen.
Artikel 3. Yogamatten
Bij het beoefenen van yoga heeft de deelnemer een eigen
yoga-mat i.v.m. hygiëne.
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Artikel 4. Feestdagen of vakantie
4.1

Indien een deelnemer op vakantie gaat, kan het
abonnement in overleg voor bepaalde tijd worden
opgeschort of overgegaan op losse lessen.
4.2 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen
wegens onvoorziene omstandigheden wordt dit direct
gemeld en gezocht naar een passende oplossing.
4.3 Wanneer er een les valt op een feestdag komt de les te
vervallen.
Artikel 5. Zwangerschap of ziekte
5.1

Bij ziekte of zwangerschap kan in overleg het
lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.
5.2 Deelname aan yogalessen tijdens de zwangerschap is
geheel op eigen risico. Tijdens de eerste 3 maanden van
de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga
afgeraden.
Artikel 6. Wijzigingen
6.1

6.1

Renske Beukers Yoga en Meditatie behoudt zich het
recht voor om haar prijzen en algemene
voorwaarden aan te passen. Aanpassingen zullen tijdig
worden gecommuniceerd via de yogales, nieuwsbrief of
website.
Prijswijzigingen kunnen tijdens een lopend abonnement
niet plaatsvinden.
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