Algemene Voorwaarden Yogalessen Inner Smile Yoga&Shiatsu
1.

Deelname aan de lessen (kinder)yoga bij Inner Smile Yoga&Shiatsu betekent akkoord gaan met deze
algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels voor desbetreffende locatie.

2. Deelname aan de lessen is pas toegestaan na inlevering van het inschrijfformulier en na betaling van het
lesgeld voor een 10-rittenkaart, 4-rittenkaart, proefles of losse les.
3. De deelnemer kan op elk gewenst moment instromen. Yogales voor volwassene: 10-rittenkaart € 110 (14
weken geldig). Een 4-rittenkaart is € 40 (4 weken geldig). Een losse les kost € 15. Twee proeflessen
kosten € 15. Yogales voor kind: 10-rittenkaart € 90, losse les € 10. Eén proefles is gratis.
4. De deelnemer ziet in het reserveringssysteem wanneer de 10-lessenkaart of 4-lessenkaart is verlopen
(d.m.v. puntensysteem). Door opnieuw een kaart te kopen, kun je je weer inschrijven voor een yogales in de
agenda.
5. De yoga studio is open vanaf een kwartier vóór aanvang van de lessen.
6. 5 minuten voor een les start wordt de deelnemer in de zaal verwacht. Zodat de lessen rustig en
ongestoord kunnen starten.
7. De deelnemer kan zich nog een kwartier van tevoren inschrijven voor een yogales. Eventuele wijzigingen of
veranderingen kunnen nog één uur van tevoren worden aangepast in de agenda. Voor een kinderyogales
geldt een annulering van 24uur voor aanvang van de les.
8. Er is het hele jaar les. Behalve in de schoolvakanties en op sommige officiële feestdagen. De periode
van vakanties en sluitingen worden mondeling doorgegeven en de agenda vermeld. Vervanging voor andere
sluitingen wordt indien mogelijk geregeld.
9. Bij langdurige ziekte of een blessure kan de deelnemer de 10-lessenkaart op basis van een
doktersverklaring tijdelijk stopzetten.
10. De deelnemer volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Als de deelnemer onder medische
behandeling staat, een operatie heeft ondergaan of chronische klachten heeft, dient hij contact op te
nemen met de arts over het volgen van de yogalessen. De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of
psychische klachten direct te melden aan de docente, voor aanvang van de les.
11. De deelnemer respecteert zijn/haar grenzen en forceert deze niet. Stel de docent voor aanvang van de
les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge
bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc.). Ook zwangerschap! Mogelijk kan de docent individuele
aanwijzingen geven die van belang zijn. Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid,
misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
12. Het volgen van een yoga les bij Inner Smile Yoga&Shiatsu is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
13. Inner Smile Yoga&Shiatsu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële en immateriële schade
als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
14. Inner Smile Yoga&Shiatsu is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van spullen van
de deelnemer.
15. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt
aan eigendommen van Inner Smile Yoga&Shiatsu en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.
16. In de yoga studio zijn yogamatten, kussens en dekens aanwezig. Bij bepaalde oefeningen en lessen is het
belangrijk voldoende grip op de ondergrond te hebben. Dit ter voorkoming van blessures. Blote voeten of
goed zittende antislip (yoga)sokken zijn dan aanbevolen. Als de deelnemer op blote voeten wilt werken, is
vanwege de hygiëne een eigen yogamat of grote (bad)handdoek wenselijk of bij gebruik van matten dienen
deze na gebruik te worden gereinigd.
17. De deelnemer en ouder/verzorger dienen zich te houden aan de huisregels geldend in het gebouw waar de
lessen zullen plaatsvinden.
18. Tassen kunnen in de yoga studio geplaatst worden op of in de desbetreffende meubel. Zet de mobiele
telefoon svp op stil.

Workshops en andere activiteiten
1.
2.
3.
4.

Inschrijven voor workshops of andere activiteiten doet de deelnemer via de Agenda.
Inschrijving voor activiteiten geschiedt op volgorde van binnenkomst.
De inschrijving is pas definitief nadat de betaling is ontvangen.
Als een activiteit is volgeboekt neemt de yoga docent contact met de deelnemer op, in overleg kan de
deelnemer op de wachtlijst geplaatst worden.
5. Annuleren kan 2 dagen voor aanvang. Bij annulering binnen 2 dagen blijven de volledige kosten aan Inner
Smile Yoga&Shiatsu verschuldigd. Terugbetaling is niet mogelijk. Ook niet bij het onderbreken van de
activiteiten, ongeacht de reden. Vervanging door iemand anders is, in overleg, wel mogelijk.
6. Mocht, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, een activiteit niet doorgaan, dan krijgt de
deelnemer daarvan direct na de sluitingsdatum of zo snel mogelijk bericht. En worden eventuele kosten
terugbetaald.

