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Algemene voorwaarden
Betaling
Het lesgeld wordt maandelijks vooraf op de 1e van de maand geïncasseerd. Bij betaling per half jaar is dit
vooraf op 1 januari en 1 juli (= oude abonnement structuur). Bij automatische incasso dient er voldoende
saldo op de betreffende rekening te staan. Bij niet tijdige betaling wordt deelname aan de lessen ontzegd.
Indien Yoga Weert een vordering uit handen moet geven, komen alle extra kosten voor rekening van de in
gebreke zijnde cursist.
Yoga Weert behoudt zich het recht voor het lesgeld tussentijds binnen alle redelijkheid aan te passen. De
cursist wordt hierover tijdig geïnformeerd.
Het lesgeld is een gemiddelde over een geheel jaar. De geplande vakantieweken zijn er reeds in verrekend.
Vervalt echter een les vanwege een feestdag dan mag deze (binnen 3 maanden) ingehaald worden (zie
vakantieplanning).
Inschrijven
Er geldt een minimale inschrijfperiode van twee maanden. Na deze vaste 2 maanden wordt het abonnement
automatisch verlengd. Het inschrijfgeld (incl. yogamat) is eenmalig en wordt samen met het eerste lesgeld
geïncasseerd.
Opzeggen lidmaatschap
Bij beëindiging van het lidmaatschap dient een opzegtermijn van één volledige kalendermaand in acht
genomen te worden.
Lesrooster en annulering van lessen
De actuele lesplanning staat op de website. Wijzigingen worden tijdig bekend gemaakt. Yoga Weert behoudt
zich het recht voor om vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden een les te laten vervallen. Deze
lessen kunnen worden ingehaald.
Niet bijgewoonde lessen
Gemiste lessen kunnen naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid worden ingehaald. Bij voorkeur in dezelfde
maand. Yoga Weert kan vooraf geen plaats garanderen; de vaste deelnemers gaan voor.
Lichamelijke gebreken
Tijdelijk: De cursist dient zelf contact op te nemen (schriftelijk/email) indien hij/zij vanwege ziekte of
blessure tijdelijk niet kan deelnemen aan de lessen, dan is de betreffende kalendermaand voor eigen risico.
Is de cursist daarna nog niet in staat om de les te volgen wordt het abonnement tijdelijk stil gelegd. Dit kan
niet met terugwerkend kracht. De vaste plaats in de les wordt nog 1 kalendermaand onbetaald gereserveerd
voor de cursist
Blijvend: Bij blijvende lichamelijke onmacht om de yogalessen te volgen wordt het abonnement in overleg
met Yoga Weert per direct stopgezet. Voor de voorafbetaalde periode kan geen restitutie worden gegeven.
Risico
Het beoefenen van sportieve activiteiten kan risico’s met zich meebrengen. Het deelnemen aan de lessen is
geheel voor eigen risico van de deelnemer. Yoga Weert kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke
blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht
kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in en rondom de yogastudio. De cursist
vrijwaart Yoga Weert voor alle aanspraken van zichzelf en van derden ten deze.
Huisregels
Uit respect voor elkaar dient iedereen zich aan de huisregels van Yoga Weert te houden, welke in de studio
ophangen.
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