Algemene voorwaarden Yogacentrum ’Zijn’
Aanmelden voor lessen en/of workshops
Aanmelden voor een abonnement, losse lessen en/of workshops kan via het
aanmeldformulier op onze website. Per email aanmelden is uiteraard ook mogelijk.
Gratis proefles
Voor de yogalessen volgens het reguliere lesrooster, is het mogelijk om eenmalig een gratis
proefles te volgen. Wil een cursist meer lessen volgen dan kan dat in de vorm van de
proefmaand, tegen een gereduceerd tarief. Na de proefmaand betaalt de cursist Het
normale maandtarief.
Losse les
In principe betaalt de cursist per maand voor de wekelijkse lessen. Mocht je toch losse
lessen willen volgen, dan betaal je €12,50 per les.
Opzeggen
Voor cursist met een doorlopend abonnement, is deze opzegbaar tot en met de zevende dag
van de maand, het abonnement stopt dan op het einde van de maand.
Opzeggingen die op de achtste dag of later binnenkomen, worden de maand erna beëindigd.
Workshops/retraite
Aanmelden voor een workshop kan via het inschrijfformulier of per mail.
Bij afmelding korter dan 24 uur voor aanvang van een workshop, wordt er geen restitutie
verleend In overleg kun je desbetreffende workshop en/of retraite op een ander moment
volgen.
Wanneer de workshop en/of retraite wordt geannuleerd door Yogacentrum ‘Zijn’, dan wordt
het al betaalde bedrag terugbetaald of in overleg met de cursist omgezet in een tegoed om
op een ander moment te kunnen gebruiken.
Betaling
Betaling voor lessen vindt in de eerste week van de maand plaats.
Dit kan via
• de bank,
Rekeningnummer NL27 KNAB 0256267308 t.n.v. yogacentrum ‘zijn’, onder
vermelding van eigen naam en maand/periode.
• automatisch incasso.
De cursist geeft hiervoor een incassomachtiging af aan Yogacentrum ‘Zijn’. Wanneer
het niet mogelijk blijkt het lesgeld te incasseren stuurt Yogacentrum ‘Zijn’ een
betalingsverzoek aan de cursist. De cursist dient binnen 14 dagen het openstaande
bedrag te voldoen.
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Vakantie en feestdagen
Tijdens de schoolvakanties is er geen les. De korte vakanties duren maximaal 2 weken en
worden doorbetaald. De zomervakantie (de maand juli en augustus ) wordt niet
doorbetaald.
De korte vakanties zijn inbegrepen in het lesgeld. Het vaste maandelijkse bedrag is
gebaseerd op het jaarlijkse aantal geplande lessen. De vakantieweken, waarin geen les is,
zijn hier al vanaf gehaald. Vakanties buiten de geplande weken, zijn voor eigen rekening.
Gemiste lessen kunnen op een later tijdstip worden ingehaald. Op feestdagen wordt er geen
les gegeven. De door de feestdagen gemiste lessen kun je inhalen op een ander tijdstip. De
vijfde week/vijfde les in de maand, wordt niet in rekening gebracht. Deze wordt
gecompenseerd met een eventuele feestdag.
Afwezigheid docent
Het kan voorkomen dat een docent wegens ziekte of bijscholing niet aanwezig is. De docent
kan in dat geval worden vervangen door een collega. In bijzondere gevallen kan de les
vervallen. De uitgevallen les wordt dan later ingehaald.
Door gang van de les
Wanneer bij een les minder dan 4 deelnemers aanwezig kunnen zijn, kan de docent
besluiten om de les te annuleren. Cursisten worden hiervan minimaal 3 uur voor aanvang
van de les op de hoogte gesteld. De gemiste les wordt op een later tijdstip ingehaald.
Doorgang van workshop en/of retraite
Wanneer voor een workshop en/of retraite, onvoldoende deelnemers zijn aangemeld, kan
Yogacentrum ‘Zijn’ besluiten de workshop en/of retraite te annuleren. Cursisten worden
hiervan minimaal 1 dag voor aanvang op de hoogte gesteld. In overleg wordt de cursist
omgeboekt naar een andere datum of vindt restitutie van het betaalde cursusgeld plaats.
Risico en aansprakelijkheid.
De lessen worden gevolgd op eigen risico. Bij chronische klachten of na een operatie is het
advies om de behandelende arts te raadplegen over het volgen van yogalessen.
Het yogacentrum is niet aansprakelijk voor eventuele blessures, ongevallen, conflicten en /of
materiële schade, die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met
deelname aan de lessen.
Coaching
Afspraken voor een coaching en/of ademsessie kunnen door de cursist en/of deelnemer tot
48 uur voor aanvang kosteloos worden verzet of geannuleerd. De cursist en/of deelnemer
kan tot 24 uur voor aanvang van de sessie deze eenmalig kosteloos verzetten. Afspraken die
binnen 24 uur voor aanvang worden afgezegd of gewijzigd kan in rekening worden gebracht.
Huisregels
Het is niet toegestaan schoenen, jassen, mee te nemen in de yogaruimte.
Er wordt niet gegeten in de yogaruimte.
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Klachtenregeling
De yogadocent is aangesloten bij de vereniging Yogadocenten Nederland (VNY) en zal de
beroepscode van de VYN naleven. Bij klachten probeert de yogadocent deze samen met je
op te lossen. Lukt dat niet, dan kun je de klachtenregeling van de VYN volgen (www.vyn.nu)
Deelname betekent akkoord gaan met deze voorwaarden en ons privacy statement. Wij
behouden ons het recht voor onze voorwaarden tussentijds aan te passen. Hiervan stellen
wij uiteraard de cursisten/deelnemers tijdig op de hoogte.

Gemert, 25 maart 2020
Aikham de Haas - Boutivong
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