Algemene Voorwaarden Yoga Hathi / april 2018
(for an English version please contact me: info@yogahathi.nl)
Het abonnement is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar aan iemand anders. Yoga Hathi is
gesloten op feestdagen en gedurende enkele vakantieperiodes zoals van tevoren aangekondigd op
www.yogahathi.nl. Gedurende de zomer is er een aangepast lesrooster, waardoor er mogelijk minder
lessen zijn.
Het abonnement gaat in zodra het inschrijfformulier / vrijstelling van aansprakelijkheid is ingevuld en
ondertekend is ingeleverd bij Yoga Hathi en nadat de eerste betaling volledig is ontvangen. Yoga
Hathi behoudt zich het recht voor een inschrijving te weigeren of te beëindigen.
Bij 1 x per week les wordt het bedrag met automatische incasso aan het begin van de maand
afgeschreven.
De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd (er is in overleg mogelijkheid tot vooruitbetaling. Zie
www.yogahathi.nl). Er wordt gekozen voor een vaste lesdag en lestijdstip waarop je gaat komen en
dat wordt vastgelegd.
Incidenteel kan bij verhindering de les tot een uur van tevoren geannuleerd worden middels een
berichtje naar de docent. Afmelden voor de ochtendles les dient de avond tevoren, vóór 0:00 te
gebeuren. Je mag 1 x per week wisselen van les.
De les kan worden ingepland op een ander moment, toegang is in overleg met de docent. Inhalen kan
binnen 4 weken. Een niet-geannuleerde les kan niet worden ingehaald.
Onbeperkt yoga wordt met automatische incasso aan het begin van de maand afgeschreven. De
overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd (er is in overleg mogelijkheid tot vooruitbetaling. Zie
www.yogahathi.nl). Dit abonnement geeft toegang tot alle reguliere lessen. Het is niet verplicht om
aan te geven wanneer er lessen worden bijgewoond, afmelden van langere periodes graag wel
doorgeven.
Lessen:
Een les gaat door wanneer er 2 of meer cursisten aanwezig zijn.
Zijn er minder dan 2 deelnemers dan houd de docent zich het recht voor om de les te cancelen of om
de inhoud van de les te veranderen naar een andere vorm (yin, hatha, meditatie, yoga nidrā).
Workshops en massages:
De workshops etc. die worden georganiseerd door Yoga Hathi en de massages maken geen deel uit
van de abonnementen.
Betaling:
Incasso, het bedrag wordt aan het begin van de maand afgeschreven.
In overleg is 6 maanden vooruitbetaling mogelijk. Er wordt nooit geld terugbetaald.
Van tariefswijzigingen worden de deelnemers tijdig op de hoogte gesteld.
Opzegging:
Als je voor de 15e van de maand wijzigt of opzegt, zal de wijziging/opzegging aan het einde van
betreffende maand ingaan.
Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email: info@yogahathi.nl.
Op medische gronden kan het abonnement worden stilgezet. Yoga Hathi zal in dit geval altijd om een
medische verklaring vragen.
Er is de mogelijkheid om het abonnement voor beperkte tijd te pauzeren, dat gaat in overleg met Yoga
Hathi en kan alleen schriftelijk of per email worden aangevraagd.
Yoga Hathi verleent onder geen enkele voorwaarde restitutie over afgesloten abonnementen. Indien
niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan wordt er een Incassobureau ingeschakeld.
Vakanties en vrije dagen:
Het lesgeld is een gemiddelde over een jaar. Lessen die uitvallen door ziekte of vrije dagen mogen op
een ander moment worden ingehaald. Behalve als de studio dicht gaat in de zomervakantie, dan
worden voor een maand alle incasso’s stopgezet.

