Algemene Voorwaarden Werk met Yoga
Artikel 1 De overeenkomst
1.1 Deelname aan één van de lessen of workshops aangeboden door Werk met Yoga, betekent akkoord gaan met deze
Algemene Voorwaarden.
1.2 Werk met Yoga behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde
redenen kent.
Artikel 2 Eigen risico en aansprakelijkheid
2.1 Deelname aan de lessen of workshops, geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
2.2 Elke cursist(e) is verplicht fysieke en/of mentale klachten vóór aanvang van de les te melden aan de docent.
2.3 De cursist(e) wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Neem bij twijfel contact op
met uw (behandelend) (huis) arts en/of specialist(en). Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel altijd
eerst een arts/specialist raadplegen.
2.4 Werk met Yoga is niet verantwoordelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk en/of geestelijk letsel voor, tijdens of na les.
Artikel 3 Huisregels
3.1 Elke cursist dient zicht te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de panden waar de lessen plaatsvinden.
3.2 Mobiele telefoons dienen tijdens de yoga-les uitgeschakeld te worden.
3.3 Werk met Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.
Artikel 4 Betalingen
4.1 Betaling voor het afgenomen programma van Werk met Yoga dient vooraf via overschrijving gedaan te worden.
4.2 Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.
4.3 Wanneer een opdrachtgever de betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Werk met Yoga zich het recht voor,
het programma te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
Artikel 5 Annuleringen
5.1 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht voor een programma te annuleren doch alleen per ingezonden mail. Bij
annulering van minimaal 4 weken voor aanvang van het programma, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.
5.2 Werk met Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen de dag, tijd, docent, type van het programma en/of
leslocatie te wijzigen.
5.3 Werk met Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen het programma te annuleren of deelname van een
deelnemer te weigeren.
Artikel 6 Wijzigingen
6.1 Werk met Yoga behoudt zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden, de prijzen, de docenten, lestijden, locatie,
karakter en data van de lessen, workshops en programma’s ten allen tijde te wijzigen.
U wordt via de website www.werkmetyoga.nu van eventuele wijzingen op de hoogte gehouden.
PRIVACY POLICY
Werk met Yoga respecteert de privacy van haar opdrachtgevers en cursisten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Als u opdracht geeft heeft Werk met Yoga uw naam, e-mailadres, en telefoonnummer nodig om uw opdracht te verwerken,
en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden en eventuele bijzonderheden te melden.
Werk met Yoga zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, delen of verhuren. Werk met Yoga gebruikt de
persoonsgegevens alleen voor de communicatie omtrent eigen programma’s en activiteiten waarvoor u opdracht heeft
gegeven.
CONTACT
Indien u nog vragen mocht hebben over de Algemene Voorwaarden van Werk met Yoga, dan kunt u altijd per email een
bericht sturen.
Werk met Yoga
Lars Ros & Juliette Kouters
Telefonisch: 06 588 12 898 of 06 231 06 719
Per email: info@werkmetyoga.nu
Schriftelijk aan postadres: Anne Franklaan 171, 1403 HK, Bussum

