
 

Algemene Voorwaarden met aanpassingen ivm Covid19/geldig vanaf sep 2020/voorgaande versies 
zijn vervallen 

Algemene voorwaarden 

 

De algemene voorwaarden zijn aangepast bij hervatting van de lessen in september na de lockdown 

vanwege Covid19 vanaf maart 2020 en aansluitend de zomervakantie in juli en augustus. 

De belangrijkste wijzigingen: de lessen zijn bij de hervatting in september teruggebracht van 2 les-

avonden naar 1 lesavond per week. Inhaallessen komen hiermee te vervallen. Indien er een nieuwe 

lockdown gaat plaatsvinden zullen de lessen online voortgezet worden zoals in de lockdown vanaf 

maart 2020 ook het geval is geweest. Dit zolang het van overheidswege bepaald is dat er geen live-

lessen mogen plaatsvinden. Verder zijn per september de maandabonnementen komen te vervallen, 

er is nog slechts het kortingsabonnement van 3 maanden verkrijgbaar. 

 

De overige bepalingen hieronder zijn ongewijzigd 

Art.  

1 Deze bepalingen, ook de hiervoor genoemde toegevoegde bepalingen zijn van toepassing op 

alle abonnementen/leskaarten en ons overige aanbod. 

2 Deelnemer verklaart zich akkoord met toepasselijkheid ervan en tekent voor gezien op het aan-

meldingsformulier bij de start aan onze yogalessen. Wijzigingen vinden doorgaans alleen plaats 

bij de start van het nieuwe jaar en incidenteel bij tussentijdse gebeurtenissen die aanpassingen 

noodzakelijk maken. De geldende bepalingen staan altijd ter inzage op www.denieuweYOGA.nl. 

Deelnemers wordt mondeling en eventueel ook via whatsapp/email op de hoogte gesteld van wij-

zigingen. 

3 DenieuweYoga is gerechtigd te allen tijde de algemene voorwaarden aan te passen. 

4 Een lidmaatschap is van toepassing als zowel het inschrijvingsformulier als het lidmaatschaps-

geld ontvangen is. 

5 Er is een doorlopend lidmaatschap die elke 12 lessen betaald wordt. Zie hiervoor de tarieven op 

de site: www.denieuweyoga.nl. 

6 Lidmaatschappen worden zonder opzegging stilzwijgend en aansluitend verlengd. Er geldt een 

opzegtermijn van vier weken. Zonder opzegging vervalt de betalingsverplichting niet. 

7 De lessen zijn niet overdraagbaar. 

8 Betalingen dienen tenminste één week voorafgaand aan de afloop van de 12-lessen gedaan zijn. 

Er wordt een herinnering gestuurd via een betaalverzoek indien geen betaling binnenkomt. 

9 Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht op les vervalt deze. 

10 Op de reguliere feestdagen en vakanties zijn er geen lessen. Vakanties zijn gelijk met de school-

vakanties (basisscholen regio noord). Uitzondering: voorjaarsvakantie, lessen gaan gewoon 

door. Verder afwijkingen kunnen voorkomen. Deze worden tijdig medegedeeld. Uiteraard worden 

niet gegeven lessen ivm vakantie niet in rekening gebracht. 

11 DenieuweYOGA kan gebruik maken van meerdere docenten die allen gekwalificeerd of in oplei-

ding zijn. Indien in opleiding dan krijgen zij begeleiding van denieuweYOGA.  

12 Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan de eigen gezondheid 

dient een arts geraadpleegd te worden. Indien er in verband met de gezondheid bijzonderheden 

zijn die van invloed (kunnen) zijn op het volgen van yogalessen dient dit bekend gemaakt te wor-

http://www.denieuweyoga.nl/


 

den bij de docent. DenieuweYoga aanvaardt geen enkele aansprakelijk-

heid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer of 

aan materialen van de deelnemer 

13 DenieuweYOGA is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, schade aan eigendommen van de 

deelnemer. 

14 DenieuweYoga houdt zich het recht voor lessen te annuleren in geval van overmachten en er 

geen alternatieven zijn. In dat geval zal restitutie plaatsvinden. 

15 Leden en eventuele overige deelnemers aan het aanbod van denieuweYOGA, krijgen automa-

tisch mail toegestuurd van acties, nieuws enz. Indien zij hier geen prijs op stellen kan dit schrifte-

lijk doorgegeven worden. 

 


