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Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze
Algemene Voorwaarden.
Er zijn geen lessen op erkende feestdagen.
Het cursusgeld wordt tijdens vakanties niet verrekend.
Het lesgeld voor de yoga wordt per termijn vooruit betaald in de
eerste lesweek door middel van overmaking of contant op de
eerste lesdag.
Het abonnement bestaat uit een blok van 10 lessen welke 12
weken geldig zijn.
Wanneer je niet aanwezig kunt zijn in de les verzoek ik je dit
voortijdig of op de dag zelf (min. 4 uur voor aanvang van je les),
telefonisch of per email door te geven.
Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van de cursist is
in geen enkel geval mogelijk. Hierop worden geen uitzonderingen
gemaakt. Het is mogelijk een gemiste les in te halen tijdens één
van de overige lesuren. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in
dezelfde week plaats te vinden. De mogelijkheid tot het inhalen
van gemiste lessen is een service, hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend. Inhalen van een les is alleen mogelijk als er
plaats is in de groep. De in te halen lessen vervallen wanneer de
cursist het lidmaatschap heeft opgezegd. Het is in geen enkel
geval mogelijk gemiste lessen in te halen na beëindiging van het
lidmaatschap. In te halen lessen kunnen niet worden
overgedragen aan derden.
Mocht je door ziekte voor langere tijd geen lessen meer kunnen
volgen, laat mij dat terstond weten. In geval van langdurige
ziekte kunnen de lessen worden stopgezet en het resterende
lesgeld voor de nog niet gevolgde lessen, wordt geretourneerd.
De lesgelden voor de lessen die al verstreken zijn, d.w.z na
geldigheidsduur van 12 weken; worden niet gerestitueerd.
Restitutie van het betaalde bedrag is dan niet mogelijk, ook niet
bij verlies of diefstal van de leskaart.
Elke cursist is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten
onmiddellijk te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant
lijkt.
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Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de
cursist.
Elke cursist dient zicht te houden aan de huisregels. Roken en het
gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan.
Inner Yoga behoudt het recht voor cursisten deelname aan de
lessen te weigeren indien zij dit passend vindt.
Indien noodzakelijk kan Inner Yoga de algemene voorwaarden
tussentijds aanpassen.
Het cursusgeld kan tussentijds worden verhoogd,
cursisten
worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het
met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor
de cursist per direct te stoppen met deelname aan de cursus.
Er geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.
De docent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade of opgelopen letsel van de cursist.
Deelname is voor eigen verantwoordelijkheid. Je wordt er steeds
op gewezen bij de oefeningen binnen je eigen mogelijkheden te
blijven. Mocht je onder medische behandeling zijn, overleg dan
met je arts of therapeut over het volgen van yogalessen. Dit geldt
eveneens voor mensen die net een operatie hebben ondergaan of
chronische klachten hebben.
De docent kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor
zoekgeraakte voorwerpen.
Inner Yoga docent geeft in principe alle lessen. Mocht door
vakantie, ziekte of overmacht een les niet heeft kunnen plaats
vinden, dan schuiven de lessen automatisch door. De
afwezigheiddata in verband met vakanties zullen tijdig
gecommuniceerd worden. De cursist is zelf verantwoordelijk voor
het doorgeven van het juiste mobiele telefoon nummer en/of email
adres. Mocht Inner Yoga door omstandigheden gedwongen zijn de
lessen te stoppen, dan hanteer ik hierbij dezelfde opzegtermijn
als de yogacursist.
Inner Yoga behoudt het recht lessen te laten vervallen dan wel te
wijzigen.
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