Algemene Voorwaarden YOGAnnette
1. Inschrijven

1.1 De inschrijving is definitief na ontvangst van het eerste lesgeld.
1.2 De inschrijving is voor onbepaalde tijd en wordt maandelijks stilzwijgend verlengd.

2. Lidmaatschap en betaling

2.1 De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de maand over te maken op
bankrekening NL85 RABO 0301 6224 50 t.n.v. A. van Greuningen o.v.v. naam en maand met uitzondering van
de maanden juli en augustus.
2.2 Bij inschrijving na de eerste week van de maand wordt het restant maandbedrag z.s.m. overgemaakt,
vervolgens voor de 1ste van de maand.
2.3 Cursisten met een maandabonnement hebben voorrang op cursisten die losse lessen volgen. Losse
lessen zijn alleen mogelijk na overleg i.v.m. maximaal aantal cursisten.

3. Vakantie-en feestdagen

3.1 Tijdens de schoolvakanties is er geen yogales. De maandelijkse contributie is hierop berekend.
3.2. Bij een nationale feestdag is sprake van restitutie van het lesgeld of, indien gewenst, deelname aan een
eventuele vervangende les.

4. Opzeggen

4.1 Bij opzeggen geldt een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand voorafgaand aan een
nieuwe maand.
4.2 De opzegging dient schriftelijk per mail plaats te vinden. Na de opgezegde datum is het niet meer
mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

5. Wijzigingen

5.1 YOGAnnette behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden en indeling van lestijden voor wat
betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

6. Gemiste lessen en langdurige afwezigheid

6.1 Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald binnen een maand
vanaf de gemiste les. Graag tijdig afmelden zodat iemand anders eventueel desbetreffende les kan volgen.
Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen, ook als de les niet
wordt ingehaald.
6.2 Bij langdurige ziekte, blessure of lichamelijke klacht, waardoor je tijdelijk geen yoga kunt beoefenen kan
in overleg het abonnement (tijdelijk) worden stopgezet. Mocht er voor de specifieke les een wachtlijst zijn,
dan vervalt de plek voor deze les.

7. Verhindering docent

Bij verhindering van de docent is er sprake van restitutie van het lesgeld of, indien gewenst, deelname aan
een eventuele vervangende les.

8. Eigen risico en aansprakelijkheid

8.1 Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het
bewegen binnen de eigen grenzen.
8.2 YOGAnnette is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les. Bij
twijfel over de lichamelijke gesteldheid i.v.m. deelname aan de lessen, raadpleeg je arts, fysiotherapeut of
andere behandelaar.
2019/2020

