
Algemene voorwaarden Yogatuin Rheden 

 

1. Er zijn twee opties van betaling voor de wekelijkse yogalessen. Een lesblok en een 10x 
kaart. 

2. Een lesblok bestaat uit 10 lessen. Het lesblok gaat de week na de proeflessen in. 
Wanneer het lesblok al begonnen is, betaal je alleen de resterende lessen.  

3. De geldigheid van de 10x kaart is maximaal 13 lesweken en gaat de week na de 
proeflessen in. De einddatum staat op de factuur. 

4. Ik reserveer een plek voor je op een vast lesmoment naar voorkeur. Zo ben je ervan 
gegarandeerd dat je deel kunt nemen aan de les. Bij verhindering graag tijdig voor de les 
afmelden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen af en toe kan wisselen. Een 
afgemelde les kun je een andere keer inhalen binnen hetzelfde lesblok. Dit kan tijdens 
iedere doordeweekse les, mits er plek is. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. 
 

5. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen zijn er geen reguliere lessen en is er wel een 
aangepast programma. Je betaalt deze lessen los. Je kunt ook voor deze lessen de kaart 
gebruiken. De kaart is niet bruikbaar voor workshops.  

6. Mocht je over willen stappen naar een abonnement voor een lesblok of naar een 10x 
kaart dan hoor ik dat graag drie weken voordat de kaart verloopt of het lesblok afgelopen 
is. 

7. Mocht ik onvoorzien afwezig zijn, dan probeer ik vervanging te regelen. Indien dit niet 
mogelijk is, zullen we samen tot een oplossing komen voor het inhalen van de les. 

8. Je kunt een losse les volgen mits er plek is op het betreffende tijdstip door afmelding van 
een vaste cursist (bij mooi weer zijn de lessen buiten en is het dus altijd mogelijk). Een 
losse les ver vooruit boeken is dus niet mogelijk.  

9. Workshops kun je kosteloos afmelden tot uiterlijk 48 uur voor aanvang.Je mag ook 
kosteloos een vervanger regelen. Bij arrangementen geldt een termijn van een 
week voor aanvang. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening 
gebracht. Individuele afspraken graag een dag ervoor afmelden 

10. Lichamelijke of psychische klachten of zwangerschap altijd van tevoren melden. Als je 
onder behandeling bent, raadpleeg vooraf je arts of specialist. 

11. Meedoen aan de lessen doe je op eigen verantwoordelijkheid. De Yogatuin is niet 
verantwoordelijk voor schade of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor 
lichamelijk letsel opgelopen voor, tijdens of na de les.  

12. Je gegevens worden gebruikt voor contactonderhoud en het sturen van informatie en 
facturen. 

13. Prijzen en voorwaarden kunnen wijzigen. Deze staan vermeld op 
www.yogatuinrheden.nl. 

14. Deelname betekent dat je akkoord gaat met de bovengenoemde voorwaarden.  

 


