Algemene voorwaarden dd. 21 mei 2022 geldend:
Deze leveringsvoorwaarden en alle overige genoemde voorwaarden op de pagina’s
van deze website zijn van toepassing op alle lessen en workshops van Yoga Capelle
(Nelleke Slotboom). Deelname aan de lessen houdt in akkoord gaan met deze
voorwaarden.
Artikel 1

De overeenkomst

1.1) De overeenkomst komt tot stand door:
•
•

toezending van het daartoe bestemde en ondertekende inschrijfformulier
gezonden bevestiging na mondelinge aanmelding/aanmelding per telefoon of
email aan Yoga Capelle

1.2) Inschrijving geschiedt bij volgorde van binnenkomende inschrijvingen.
1.3) Contributie, lidmaatschap, strippenkaart en proeflessen:
1.3.1) Wanneer er lesweken vervallen in verband met het door de docent - zo veel
mogelijk - volgen van de reguliere schoolvakanties, wordt de contributie voor de
wekelijkse yogalessen doorbetaald.
1.3.2) Gedurende de zomermaanden wanneer er geen les wordt gegeven, is er géén
cursusgeld verschuldigd.
1.3.3) Een strippenkaart is in bepaalde gevallen mogelijk, na overleg met de docent.
1.3.4) De contributie voor de wekelijkse yogalessen dient maandelijks bij
vooruitbetaling te worden voldaan aan het einde van iedere maand voor de
daaropvolgende maand.
1.3.5) Voor een afgesproken losse les, ook privésessie, die binnen 24 uur wordt
afgemeld blijft er betalingsplicht.
1.3.6) Gemiste lessen kunnen in overleg met de docent binnen twee lesmaanden worden
ingehaald.
1.3.7) Vooraf afgenomen en (via de website) betaalde proeflessen blijven twee lesmaanden
geldig.
1.3.8) Restitutie of vermindering van lesgeld. De cursist heeft recht op een korting op de
contributie bij langduriger afwezigheid dan vier aaneengesloten weken, met behoud van
lidmaatschap en dus het vrijhouden van een plek. De cursist dient geruime tijd voordat de
absente periode ingaat met de docent te overleggen en tot een prijsafspraak te komen over
de absente periode ná de eerste vier afwezige weken die dienen te worden doorbetaald.

1.3.9) De overeenkomst wordt ontbonden nadat schriftelijk of per email is opgezegd.
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email te gebeuren. Er is een
opzegtermijn van een kalendermaand. De door te betalen opzegtermijn van een

kalendermaand geldt het hele jaar door, ook tijdens de zomervakantiemaanden
waarin in principe geen lessen worden gegeven. Dit houdt in dat bij opzegging op
enig moment de rest van die maand plus de eerstvolgende LESmaand contributie is
verschuldigd. In die lesmaand kunnen dan nog lessen worden gevolgd.

Artikel 2

Geschiktheid voor de lessen

De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te
verrichten en lichamelijke of geestelijke klachten door te geven aan de docent. Bij
twijfel dient de huisarts en/of behandelend arts te worden geraadpleegd.

Artikel 3

Wijzigingen

Yoga Capelle is vrij om de leveringsvoorwaarden, de cursusgelden, -tijden en -data
te wijzigen. Hierover vindt tijdig afstemming plaats met de cursisten.

Artikel 4

Invorderingen

Yoga Capelle heeft het recht eventueel gemaakte invorderingskosten en
incassokosten bij de cursist te verhalen.

Artikel 5

Aansprakelijkheid

Yoga Capelle zal zich te allen tijde inzetten de lessen professioneel, naar inzicht en
vermogen uit te voeren.
Yoga Capelle is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van
eigendommen van de cursisten noch voor hun enige andere directe, dan wel
indirecte schade.

Heb je vragen over deze pagina, stuur dat een email naar: info@yoga-capelle.nl..

