ALGEMENE VOORWAARDEN
Toepasselijkheid
1. Deelname aan een van de lessen van YogaPunt betekent akkoord gaan met deze
Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden worden meegestuurd met de
offerte. Met het akkoord gaan van de offerte en/of het volledig invullen en ondertekenen
van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen en
aanwijzingen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle lessen en workshop die
YogaPunt verzorgd.
3. YogaPunt behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden ten allen tijde te
wijzigen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Aansprakelijkheid, ziekte en zwangerschap
1. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De lessen die door YogaPunt worden
gegeven zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf
verantwoordelijk voor eventueel letsel. Bij twijfel aan zijn gezondheid wordt de deelnemer
geadviseerd de huisarts of specialist te raadplegen.
2. Indien de deelnemer onder medische behandeling is, chronische klachten heeft of een
operatie heeft ondergaan neemt hij eerst contact op met de behandelaar over het volgen
van lessen bij YogaPunt.
3. De deelnemer is verplicht de docent voor de les te informeren indien hij klachten,
blessures of een ziekte heeft. Tevens moet de deelnemer melden of er sprake is van
zwangerschap.
4. YogaPunt aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade (materieel en/of
immaterieel) als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
5. YogaPunt is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de deelnemer.
6. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik
wordt toegebracht aan eigendommen van YogaPunt, dienen te worden vergoed.

Lessen, workshops, abonnementsvormen en betalingen
1. Studenten van YogaPunt kunnen 1 op 1 lessen volgen op basis van een losse les of een
vijfrittenkaart.
2. Vijfrittenkaarten zijn 3 maanden geldig en dit gaat in zodra het volledige bedrag is
voldaan.
3. Elke les dient vooraf te zijn gepland en betaald.
4. Annuleren van een les kan tot 24 uur voor aanvang van de les. Dit kan via het
mailadres info@yoga-punt.nl
5. Als een les niet tijdig wordt geannuleerd worden de volledige kosten van de les in
rekening gebracht.
6. YogaPunt biedt in geen geval enige restitutie van reeds betaalde lessen.
7. De locatie van de lessen wordt in overleg met de deelnemer bepaald.
8. Indien de lessen plaatsvinden buiten Puttershoek wordt er een kilometervergoeding
gerekend van 0,30 cent per kilometer.

Feestdagen en vakantie
1. YogaPunt geeft tijdens de feestdagen alleen in overleg les.
2. Yogapunt behoudt het recht om 2 keer per jaar 3 weken aaneengesloten op vakantie te
gaan zonder enige vorm van restitutie.

Persoongegevens
1. YogaPunt behandelt persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. (zie
privacyverklaring)

