ALGEMENE

VOORWAARDEN

VOF Yoga Studio Jnana Delft
• De betaling voor een leskaart geschiedt d.m.v. automatische incasso • Leskaarten worden automatisch verlengd
voor de volgende periode met een opzegtermijn van 1 maand • Opzeggen van een abonnement voor een leskaart
geschiedt schriftelijk en mag per e-mail • Voor een onterechte stornering of saldotekort wordt 10,- euro
administratiekosten in rekening gebracht • Er zijn geen inschrijfkosten bij inschrijving • Er is geen restitutie mogelijk
op het lesgeld • Wanneer u vanwege omstandigheden een cursus (tijdelijk) moet staken, vindt er geen
lesgeldrestitutie plaats • Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de periode van een geldige leskaart, dus
niet meer na datum van opzegging • Strippenkaart voor 10 lessen is 3 maanden geldig vanaf aankoop
• Bij opzegging leskaart volgt een naheffing van te veel bezochte lessen • Leskaart is persoonlijk, dus niet
overdraagbaar ● Deelnemers met een hoge bloeddruk, nek en/of rugklachten of andere blessures dienen voor de les
de docent op de hoogte te stellen. Deze kan indien mogelijk vervangende houdingen aanbevelen en de deelnemer
extra aandacht geven • De docent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel opgelopen vóór, tijdens of
na de les als gevolg van yogabeoefening • Yoga Studio Jnana is niet aansprakelijk voor welke opgelopen blessure dan
ook, het is belangrijk dat de deelnemer luistert naar zijn/haar lichaam en de grenzen van het lichaam respecteert •
• Gelieve 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn • De studio is gesloten op feestdagen • door
ondertekening inschrijfformulier ontvangt u automatisch de nieuwsbrieven, welke op elk moment kunnen worden
opgezegd • Indien er geen doorgang vindt van een geplande workshop of cursus, wordt het gestorte bedrag
geretourneerd • Voor afspraken in de massagepraktijk welke niet binnen 24 uur worden afgemeld zijn wij genoodzaakt
volledig in rekening te brengen • Een reservering in een zwangerschap cursus welke niet binnen 24 is afgemeld zal
voor desbetreffende les(sen) volledig in rekening worden gebracht.
• Yoga Studio Jnana behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen overeenkomstig
wijzigingen van kostprijsbepalende factoren. Indien u de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren,
heeft u het recht om het abonnement binnen 1 maand na wijziging van de abonnementskosten op te zeggen • Door
ondertekening van een inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en tarieven.

