Algemene Voorwaarden
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

Deelname aan groeps- en privélessen, workshops en cursussen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
De gegeven lessen zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is voor eventueel letsel
zelf verantwoordelijk. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
Iedere deelnemer is verplicht lichamelijke klachten en/of blessures vooraf aan de les door te geven aan de docent. De
docent is zonder deze kennis niet in staat om de deelnemer op goede wijze te begeleiden. Een zwangerschap dient
eveneens te worden gemeld aan de docent.
Yoga Sanchara is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.
Iedere deelnemer dient lessen, workshops en cursussen online via Eversports te reserveren.
Bij verhindering dienen reguliere groepslessen en privélessen minimaal 24 uur voor de les start online via Eversports
te worden geannuleerd. Indien sprake is van een maandabonnement kan de geannuleerde binnen de looptijd van de
betreffende maand ingehaald worden, op voorwaarde dat er plek is. Daarna komt de gemiste les te vervallen. Een
aangeschafte losse les is 2 maanden geldig vanaf de eerste boeking en kan na annulering binnen de looptijd van die
periode worden ingehaald, mits er plek is.
Een geheel gereserveerde lesblok kan tot 1 week voor deze van start gaat worden geannuleerd. Bij verhindering van
een les tijdens een lesblok wordt geen restitutie of een tegoed verleend, om doorgang van het lesblok te kunnen
garanderen.
Voor workshops en cursussen geldt een annuleringstermijn van 1 week.
Bij niet tijdige annulering is Yoga Sanchara genoodzaakt de betreffende gereserveerde privéles, losse les, lesblok,
workshop of cursus in rekening te brengen.
Reguliere groepslessen (losse lessen en lesblokken) vinden uitsluitend plaats bij minimaal 3 reserveringen. Zonder
tegenbericht van Yoga Sanchara zal de reguliere groepsles daadwerkelijk plaatsvinden. Bij workshops en cursussen
wordt per keer het minimum aantal aanmeldingen, benodigd om doorgang plaats te laten vinden, bepaald. Dit wordt
bij de details van de betreffende workshop dan wel cursus op de website aangegeven.
Het kan voorkomen dat een reguliere les niet doorgaat. Indien hiervan sprake is wordt de reservering ongedaan
gemaakt. In geval van een lesblok zal deze alsnog op een later moment worden aangeboden. Indien een losse les
niet doorgaat kan de deelnemer deze op een ander moment binnen het lesrooster reserveren. Controleer Eversports
en de mailbox om zeker te stellen of de les doorgaat.
In de schoolvakanties kan er sprake zijn van een vakantierooster, waardoor tijdelijk minder of geen lessen worden
gegeven. In dat geval wordt de deelnemer via Eversports en/of een nieuwsbrief van nieuwe data en tijden op de
hoogte gesteld. Controleer Eversports en de mailbox om zeker te stellen of de les doorgaat.
In de kerstvakantie en op feestdagen komen reguliere lessen te vervallen.
Bij gemiste lessen als gevolg van ziekte, vakantie of andere redenen vindt er geen restitutie plaats.
Proeflessen, losse lessen en tickets dienen vóóraf door de deelnemer aan Yoga Sanchara online te worden betaald,
bij voorkeur middels iDEAL, of een bankoverschrijving onder vermelding van voor-en achternaam en
les/abonnementsvorm, aan NL16 KNAB 0255 3459 09 ten name van Yoga Sanchara.
Een maandabonnement dient vóóraf door de deelnemer aan Yoga Sanchara online te worden betaald, bij voorkeur
middels iDEAL, waarna deze per maand automatisch wordt geïncasseerd. Het maandabonnement is maandelijks
opzegbaar. Vanaf 1 oktober gelden inschrijfkosten van €7,50 bij het (opnieuw) aanschaffen van een
maandabonnement.
Losse lessen, tickets en abonnementen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Lesgeldrestitutie is niet mogelijk.
Abonnementen kunnen in bepaalde gevallen en te allen tijde in overleg met de eigenaar van Yoga Sanchara, tijdelijk
worden stilgezet.
Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Yoga Sanchara het recht om de invorderings-en incassokosten op de deelnemer
te verhalen.
Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, behoudt Yoga Sanchara het recht
deelname aan een groeps- of privéles, workshop of cursus van de aangemelde deelnemer te weigeren. De Yoga
Sanchara eigenaar is welwillend om te bespreken hoe eventuele betalingsproblemen op te lossen.
Yoga Sanchara behoudt zich het recht zonder opgave van redenen lestijden en/of leslocatie, alsook de Algemene
Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zijn vindbaar op de website, dan wel in het online
reserveringssysteem Eversports.
Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen
worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Yoga Sanchara
behoudens hogere voorziening. Op alle overeenkomsten, alsmede eventuele geschillen is het Nederlands recht van
toepassing.
Bij inschrijving in Eversports en deelname aan de lessen, workshops en cursussen ga je akkoord met deze Algemene
Voorwaarden en tevens inschrijving van de nieuwsbrief waarvoor uitschrijving altijd mogelijk is.

