VOORWAARDEN EN AFSPRAKEN YOGA IN NIJVERDAL
Algemeen
●
●
●

●
●

De lessen duren anderhalf uur en vinden plaats in het Kulturhus, Kuperserf 43 in
Nijverdal.
In de basisschoolvakanties zijn er geen lessen.
Yogamatten en kussens zijn aanwezig in de yogaruimte. Je neemt zelf een
handdoek mee voor over de yogamat. Ook is het aan te raden om makkelijk zittende
kleding aan te doen.
Houd rekening met elkaar en zet tijdens de les je mobiele telefoon uit.
Op de website www.oguruyoga.nl vind je de actuele data van de lessen. Informatie
over de lessen vind je ook op deze website.

Lessen en contributie
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Je kunt vrijblijvend een proefles meemaken om kennis te maken met yoga. Deze is
gratis. Je kan maximaal 1x deelnemen aan een proefles.
Wil je doorgaan na de proefles met de lessen, dan committeer je je voor de gehele
periode en betaal je het gehele bedrag voor de periode die nog rest. Dit is
omgerekend € 13,75 per les. Je krijgt hiervoor een factuur.
In overleg is het mogelijk om maandelijks te betalen. Je betaalt dan maandelijks €
55,00 ongeacht het aantal lessen in die maand. In de zomer is het Kulturhus 4 weken
dicht en betaal je 1 maand geen lesgeld.
Betaal de factuur op tijd. Dit scheelt je in de kosten. Wij werken samen met een
incassobureau die de achterstallige betalingen incasseert nadat een tweede
herinnering is verstuurd.
Mocht je een keer onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn in de les, dan kun je de les
inhalen op een ander tijdstip dat er les gegeven wordt. Dit geldt alleen voor de
periode waarin de les gemist is. Bij aanvang van een nieuwe periode kunnen geen
lessen van eerdere periodes ingehaald worden. Ook wordt geen teruggave van het
cursusgeld geboden in deze gevallen, ook niet wanneer je door omstandigheden
(ziekte, werk etc.) eerder stopt met de lessen. (kijk voor lestijden op de website).
Wanneer door ziekte van de docent er geen vervanging gevonden kan worden om
de les door te laten gaan, zal teruggave van het lesgeld van de betreffende
uitgevallen les gerealiseerd worden of verrekend worden met de volgende periode.
Je inschrijving is op naam. Je kunt, bij afwezigheid niet iemand anders voor jou in de
plaats naar de les laten gaan.
De lessen gaan door bij voldoende deelname.
Bij niet nakomen van de betalingsverplichtingen, behoudt OGuru Yoga zich het recht
voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is
voldaan.

Eigen risico en aansprakelijkheid
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In de lessen word je geadviseerd om je eigen (lichamelijke) grenzen goed in de
gaten te houden. Jij kunt immers alleen zelf voelen wat je lichaam je aangeeft. Je
hebt hierin zelf een verantwoordelijkheid.
OGuru Yoga is dan ook niet aansprakelijk voor het optreden van blessures of enig
ander letsel dat tijdens, voor of na de lessen onverhoopt ontstaat of op andere wijze
naar voren zou kunnen komen.
Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico.
Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene
voorwaarden en afspraken.

Beëindiging yogalessen of ruilen van groep
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Na elke periode heb je de mogelijkheid om met de volgende lesperiode door te gaan.
Na mondelinge, schriftelijke of digitale aanmelding voor een lesperiode, die bindend
is, heb je 14 dagen de tijd om je lidmaatschap, indien gewenst, voortijdig te
beëindigen wanneer je nog niet gestart bent met de lessen. Na deze 14 dagen betaal
je het volledige cursusgeld van de periode waarvoor je je hebt opgegeven. OGuru
Yoga zal je attenderen op je betalingsverplichting.
Betaal je maandelijks is het mogelijk voor de eerste van iedere nieuwe maand je
lidmaatschap te beëindigen.
Wanneer je gestart bent met de lessen, betekent dit automatisch dat je akkoord bent
met de voorwaarden en met je lidmaatschap.
Mocht je willen veranderen van groep, dan is dat mogelijk om te ruilen per periode
zolang er plek is in de betreffende groep van je keuze. Kaart het dan ook bijtijds aan
bij de docent.

Met vriendelijke groet,
Tina Kruisdijk, gediplomeerd yogadocent
OGuru Yoga
Hedeveld 48, 7603 TK Almelo
tel: 0621659689
www.oguruyoga.nl

