Voorwaarden ONE YOGA
Algemeen
v Door deelname aan een les en / of door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de
deelnemer zich akkoord met de voorwaarden van ONE YOGA. De voorwaarden kunnen van tijd tot
tijd worden aangepast. De meest recente versie is bindend. Deze ligt ter inzage in de studio en is te
vinden op de website.
v Deelname aan de yogalessen is voor eigen rekening en risico. Eventuele blessures en / of fysieke
beperkingen graag voor het begin van de les melden. Meldt het altijd als je (net) zwanger bent of
last hebt van een hoge bloeddruk. Er zijn contra indicaties voor bepaalde houdingen of zelfs voor
het volgen van yogalessen an sich!
v Je bent volledig vrij om te kiezen op welke dag en tijdstip je lessen volgt. Je bent dus nooit
gebonden aan 1 vaste dag / tijdstip / groep. Als je er voor zorgt dat het niveau van de les bij je past,
kun je voor iedere les kiezen die op het rooster staat.
v In principe wordt er het hele jaar les gegeven. M.u.v. de officiële feestdagen, de week tussen kerst
en oud & nieuw en 4 weken in het hart van de zomervakantie (schoolvakantie regio Noord).
Tijdens de overige schoolvakanties wordt er les gegeven volgens een vakantierooster.
v ONE YOGA streeft er naar alle lessen volgens het meest recente rooster door te laten gaan. Dit
rooster is te vinden op de website en kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Als een docent
verhinderd is, wordt gezorgd voor deskundige vervanging. Desondanks kan het voorkomen dat een
les niet door gaat. Dit wordt aangemerkt als overmacht en ONE YOGA is hier niet voor
aansprakelijk.
v De docenten van ONE YOGA zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, blessures of ziekte die
ontstaan zijn tijdens of na een les . Noch voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke
eigendommen.

Voorwaarden abonnementen
v Er zijn abonnementen om 1 les per week of om onbeperkt yoga lessen volgen. Omdat er in principe
het hele jaar les wordt gegeven (zie hierboven) zijn dit doorlopende abonnementen. De 1e keer
wordt een abonnement voor minimaal 3 maanden afgesloten. (De betaling blijft per maand.)
Daarna wordt het stilzwijgend steeds met 1 maand verlengd. Er geldt een opzegtermijn van
minimaal één volle kalendermaand, op te zeggen voor de eerste van de maand.
v Tijdens de zomerstop van 4 weken, in het hart van de zomervakantie, worden de abonnementen
automatisch gepauzeerd. Bij het nieuwe seizoen starten de automatische incasso’s weer. Er geldt
dan ook een opzegtermijn van minimaal één volle kalendermaand vóór de zomerstop.
v De abonnementen gaan in op de 1e van de maand. De betaling gaat per maandelijkse automatische
incasso.

v Mocht de maand al begonnen zijn, dan is het toch mogelijk om voor het abonnementstarief lessen
te volgen. Voor het aantal weken dat dan nog van de betreffende maand resteert, worden de
tarieven als volgt berekend: € 12,50 per week bij het abonnement voor 1 les per week of € 17,00
per week voor het onbeperkte abonnement.
v Het aldus berekende bedrag, wordt bij voorkeur betaald door vooraf over te maken via de bank. In
de studio via de telefoon overmaken of contant betalen is ook mogelijk. Betaling achteraf kan
uitsluitend binnen een week na de datum waarop de 1e les van een nieuw abonnement gevolgd is.
Hierna wordt een betalingsherinnering gestuurd. Hiervoor worden € 2,50 administratiekosten in
rekening gebracht.
v Abonnementen kunnen 1 x per kalenderjaar voor maximaal 1 maand gepauzeerd worden. Het
tarief om het abonnement te pauzeren is € 15,- Daarna wordt het lidmaatschap kosteloos weer
geactiveerd.

Voorwaarden strippenkaarten
v Strippenkaarten hebben een beperkte geldigheidsduur. Deze staat vermeld bij de tarieven op de
website. In principe wordt hier niet van afgeweken.
v De strippenkaarten van 10 lessen kunnen eenmalig en voor maximaal 1 maand gepauzeerd
worden. Het tarief om de strippenkaart te pauzeren is 1 strip. Daarna wordt de strippenkaarten
kosteloos weer geactiveerd.
v Studentenkaarten worden alleen verstrekt op vertoon van de eigen collegekaart of studentenpas .

Betaling
v Er wordt geen inschrijfgeld berekend.
v De betaling van de abonnementen gaat via automatische incasso.
v De strippenkaarten en overige lessen worden bij voorkeur betaald door vooraf over te maken via
de bank. In de studio via je telefoon overmaken of contant betalen is ook mogelijk. Betaling
achteraf kan uitsluitend binnen een week na de datum waarop de les gevolgd is. Hetzelfde geldt
voor de 1e les van een nieuwe strippenkaart. Daarna wordt een betalingsherinnering gestuurd.
Hiervoor worden € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
v Bij langdurige afwezigheid wegens dringende redenen (zoals een ernstige blessure, langdurige
ziekte of life event) wordt er voor een lopend abonnement of strippenkaart een passende
oplossing gevonden. Deze zal in overeenstemming zijn met de aard en ernst van de
omstandigheden. Dit echter alleen na overleg met 1 van de docenten.
v Abonnementen en strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
v Restitutie van eenmaal betaald lesgeld is niet mogelijk.

