Algemene Voorwaarden:

 Inschrijving: je schrijft je in tot wederopzegging
 Opzeggen: Opzegging van deelname dient ten minste 2 weken voorafgaand aan de
nieuwe strippenkaart te worden gedaan. Indien er niet op tijd is afgemeld zal het volledige
factuurbedrag in rekening worden gebracht. De afmelding dient schriftelijk of per email
worden gedaan.
 Geldigheidsduur: De strippenkaart bestaat uit 10 strippen. Elke les wordt 1 strip
afgetekend. De strippenkaart is 12 weken geldig (na aftrek van vakanties/feestdagen e.d.)
 Afmelden voor de les: Voor een niet afgemelde les wordt een strip afgetekend. Afmelden
kan uiterlijk tot 17:00 uur. Dit kan telefonisch, per sms, what’s app of per email.
 Betaling: de factuur voor de strippenkaart dient vóór aanvang van de eerste les van de
nieuwe strippenkaart te zijn voldaan.
 Restitutie: restitutie van lesgeld is niet mogelijk
 Overdragen van strippenkaart: je mag de strippenkaar t aan iemand anders over dragen.
Het is verplicht mij hier van te voren over in te lichten.
 Risico: het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Zachter
Yoga, Wilma Ruinemans 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 de
yogastudio. De docent kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er
sprake is van letsel tijdens of na de les.
Voor aanvang ben je verplicht om lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de
docent, zodat zij hiermee rekening kan houden of eventuele alternatieven kan aandragen.
Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor jouw welzijn, dus werk binnen je eigen
grenzen en raadpleeg, wanneer je onder behandeling bent, je arts of therapeut over wat je
wel/niet mag doen.
 Annulering van lessen: Zachter Yoga, Wilma Ruinemans behoudt zich het recht voor om
vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden een les te laten vervallen. De geldigheid
van de strippenkaart schuift dan op met de duur van de gemiste lessen.
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