Algemene voorwaarden voor deelname aan de lessen bij Yoga met Astrid
Lessen volgen, lessen verzuimen
Na inschrijving bij Yoga met Astrid neem je deel aan een vaste groep. Wanneer je op een les
niet aanwezig kunt zijn, geef dit dan op tijd door.
Er vindt geen restitutie plaats (in de vorm van terugbetaling) voor gemiste lessen.

Tussentijdse instroom
Als er plaats is, is het mogelijk bij een bestaande groep aan te sluiten. Bij instroom in de loop
van de lessenreeks wordt het lesgeld naar rato verrekend bij de betaling.

Kortdurende uitval les(sen) door docent
Bij ziekte of ongeplande korte uitval door docent, schuiven de betaalde lessen door naar het
volgende blok van het seizoen of een latere periode.

Annulering lessen door docent
Yoga met Astrid heeft het recht lessen te annuleren, indien daar gegronde redenen voor zijn,
zoals onvoldoende deelnemers, langdurige uitval door ziekte van docent of overmacht. In
geval van annulering door Yoga met Astrid, heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de
reeds betaalde maar nog niet afgenomen lessen.

Gezondheid en eigen verantwoordelijkheid
Meedoen aan de yogalessen is op eigen verantwoordelijkheid. Yoga met Astrid is niet aansprakelijk voor eventuele blessures, letselschade of ongemakken opgelopen tijdens de lessen. De
lessen worden op een verantwoorde manier gegeven, maar je dient uiteraard zelf de grenzen
van je lichaam te respecteren bij het uitvoeren van de oefeningen.
Bij twijfel of je gezondheidstoestand het toelaat yoga te beoefenen, kun je dat vooraf met
docent bespreken, maar het is ook zinvol een arts of behandelend therapeut te raadplegen.

Geen aansprakelijkheid voor persoonlijke eigendommen
Yoga met Astrid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigd
raken van persoonlijke eigendommen.

Uitsluiting van deelname aan lessen
Yoga met Astrid heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van
deelname aan de yogalessen.

Opzegtermijn
Het yoga seizoen van Yoga met Astrid loopt van september tot half juni. Het lesjaar is opgedeeld in twee betalingsblokken. Het eerste blok loopt van september tot eind januari, het
tweede blok van februari tot half juni.
Het tweede blok loopt stilzwijgend door zonder opnieuw in te schrijven. Wanneer je besluit
niet aan dit tweede blok deel te nemen, dan graag bericht vóór de Kerstvakantie.
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