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Algemene voorwaarden 

 

Art.  

1 Alle bepalingen zijn van toepassing op alle abonnementen/leskaarten en ons overige 

aanbod. 

2 Deelnemer verklaart zich akkoord met toepasselijkheid ervan. 

3 Algemene voorwaarden en tarieven worden op de website gepubliceerd. De laatste en 

enig geldende versie is altijd op de website zichtbaar. 

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

5 Een lidmaatschap is van toepassing als zowel het inschrijvingsformulier als het lidmaat-

schapsgeld ontvangen is. 

6 Er is keuze in maandelijkse en driemaandelijkse abonnementen. De driemaandelijkse 

lessenkaarten zijn goedkoper. Zie hiervoor de tarieven op de site: www.denieu-

weyoga.nl. 

7 Abonnementen worden zonder opzegging stilzwijgend en aansluitend verlengd. Er geldt 

een opzegtermijn van vier weken. Zonder opzegging vervalt de betalingsverplichting 

niet. 

8 Betalingen dienen tenminste één week voorafgaand aan de afloop van de abonne-

mentstermijn betaald te worden. 

9 Planbare afwezigheid waardoor de les niet gevolgd gaat worden, dient zo vroeg moge-

lijk vooraf doorgeven te worden zodat de plek beschikbaar komt voor leden die hun les 

willen inhalen. Doorgeven kan via de groepsapp, een persoonlijke app of mail  

(denieuweyoga@hotmail.com). 

10 Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht op les vervalt deze. In dezelfde 

week kan bij een andere les ingehaald worden mits er ruimte is. Dit dient tijdig (zo vroeg 

mogelijk) aangevraagd te worden. 

11 Abonnementen zijn op naam en niet overdraagbaar. 

12 Op de reguliere feestdagen en vakanties zijn er geen lessen. Vakanties zijn gelijk met 

de schoolvakanties (basisscholen regio noord). Uitzondering: voorjaarsvakantie, lessen 

gaan gewoon door. Verder afwijkingen op dit artikel kunnen voorkomen. Deze worden 

tijdig medegedeeld. 

13 Abonnementen en lessenkaarten worden opgeschort op dagen waarin geen lesaanbod 

is. Na afloop worden de abonnementen/kaarten automatisch weer in werking gesteld. 

14 DenieuweYOGA kan gebruik maken van meerdere docenten die allen gekwalificeerd of 

in opleiding zijn. Indien in opleiding dan krijgen zij begeleiding van denieuweYOGA.  
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15 Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan de eigen ge-

zondheid dient een arts geraadpleegd te worden. Indien er in verband met de gezond-

heid bijzonderheden zijn die van invloed (kunnen) zijn op het volgen van yogalessen 

dient dit bekend gemaakt te worden bij de docent. DenieuweYoga aanvaardt geen en-

kele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of 

letsel van de deelnemer. 

16 DenieuweYOGA is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, schade aan eigendom-

men van de deelnemer. 

17 DenieuweYOGA houdt zich het recht voor de indeling van lestijden en plaats te veran-

deren. 

18 DenieuweYoga houdt zich het recht voor lessen te annuleren in geval van overmacht. 

De deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld de les op een ander tijdstip in te halen. 

Er wordt geen restitutie geboden. 

19 Abonnementhouders en deelnemers aan het aanbod van denieuweYOGA, krijgen auto-

matisch mail toegestuurd van acties, nieuws enz. Indien zij hier geen prijs op stellen kan 

dit schriftelijk doorgegeven worden.  

  

 

 

 


