ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Status
Yogastudio Sukha is opgericht 1 januari 2008 en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Rotterdam onder nummer 24433785.
2. Activiteiten
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, georganiseerd door
of namens Yogastudio Sukha zoals yogalessen, workshops en individuele
begeleiding.
3. Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf afgesproken periode.
Bij deelname aan wekelijks gegeven lessen geldt een opzegtermijn. Tijdens de
schoolvakanties worden er geen lessen gegeven, tenzij anders met klanten
wordt overeengekomen.
4. Deelname aan de lessen
Je bent verplicht om bij inschrijving eventuele lichamelijke of psychische
bijzonderheden te melden. Deelname aan de lessen is strikt persoonlijk en kan
niet aan derden worden overgedragen.
5. Uitsluiting van deelname aan de lessen
Yogastudio Sukha kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij
deelname worden vermeld, de toezegging tot de les weigeren. Dit kan zijn als
bijvoorbeeld de veiligheid in het geding is.
6. Opzeggen van deelname
Annuleren van een overeenkomst voor een bepaalde periode kan tot uiterlijk
twee weken voor aanvang van de eerste les of workshop.
De opzegtermijn voor deelname aan wekelijks gegeven lessen is drie weken
voor het einde van een blok.
7. Betalingen
Betalingen van het overeengekomen lesgeld dient steeds vooruit, of contant bij
aanvang van de eerste les te geschieden. Betalingen geschieden vooraf door
overmaking op het opgegeven rekeningnummer. Achterstallige betalingen
blijven te allen tijde vorderbaar, ook bij afzegging door de klant.
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8. Aansprakelijkheid
Yogastudio Sukha kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins van welke aard dan ook, ten
gevolge van deelname aan de activiteiten. Daarnaast is Yogastudio Sukha niet
aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van klanten,
die zijn achtergelaten in en in de nabijheid van de locaties waarin de
activiteiten van Yogastudio Sukha worden uitgeoefend. De klant is aansprakelijk
voor schade die door schuld of opzet is toegebracht aan apparatuur of andere
eigendommen van Yogastudio Sukha. Dit geldt ook voor gehuurde zaken die
onder toezicht staan van Yogastudio Sukha.
9. Wijzigingen
Yogastudio Sukha is te allen tijde bevoegd het activiteitenrooster en de prijzen
te wijzigen. Prijswijzigingen zullen niet van invloed zijn op lopende perioden.
10. Verhindering cursist
Bij een overeenkomst voor een bepaalde periode: restitutie van lesgeld vindt
alleen plaats indien door onvoorziene omstandigheden deelname aan de
cursus redelijkerwijs niet (meer) van je verlangd kan worden. Je dient dan een
schriftelijk verzoek met opgaaf van redenen aan Yogastudio Sukha te richten. In
dit geval zal € 10 administratiekosten en de tot dan toe gevolgde lessen in
rekening gebracht worden.
Bij wekelijks gegeven lessen: er vindt geen restitutie van lesgeld plaats. In
overleg met Yogastudio Sukha kan afgeweken worden van de opzegtermijn
van drie weken voor het einde van een blok, indien door onvoorziene
omstandigheden deelname aan de cursus redelijkerwijs niet meer van je
verlangd kan worden.
11. Verhindering docent
Bij een overeenkomst voor een bepaalde periode: indien de docent verhinderd
is, zal de les of workshop die hierdoor niet heeft kunnen plaatsvinden, in
samenspraak met de klant op een ander tijdstip alsnog gegeven worden.
Bij wekelijks gegeven lessen: indien de docent verhinderd is, zal in eerste
instantie geprobeerd worden een vervanger te vinden. Kan er geen vervanger
gevonden worden, wordt in samenspraak met de klant een andere datum voor
de les gepland of vindt er restitutie van het lesgeld plaats.
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