YogabyNatasja
Algemene Voorwaarden

Bij deelname aan een yogales, workshop of privé les bij YogabyNatasja ga je akkoord met
onderstaande voorwaarden:

Yogalessen







Instromen is voor nieuwe cursisten op elk moment mogelijk. Je kunt eerst een proefles
volgen.
Je schrijft je in voor een lesblok van 10 lessen. Je bent zeker van een plek als je je vooraf
aanmeldt per email, telefonisch of app en een bevestiging ontvangt.
In verband met de groepsgrootte (maximaal 8) geldt je inschrijving voor een vaste lesdag en
tijdstip.
Draag gemakkelijk zittende kleding en neem een flesje water mee.
Neem zelf je eigen yogamat, dekentje en klein kussentje mee.
Zorg dat je tien minuten voor het begin van de les aanwezig bent; zowel in de online les als in
de zaal.

Informatie betaling





De prijzen van de lessen zijn:
o Lesblok (10 lessen): €120
o Proefles €10,o Losse les €15,Het lesgeld dient voor het begin van ieder nieuwe lesblok overgemaakt te worden.
Het lesgeld kan worden overgemaakt op rekening NL98ABNA 0414 8387 93 t.n.v
YogabyNatasja. Onder vermelding van naam en lesblok nummer.

Inhalen/ opzeggen






Meld je bij verhindering altijd een halve dag van te voren af (per email, telefonisch of app).
Een gemiste les kan online of in de zaal worden ingehaald binnen het lesblok. Dit in overleg
met de docent en afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen in de zaal.
Je bent automatisch verzekerd van een plek in het opvolgende lesblok. Mocht je niet door
willen gaan naar het volgende lesblok, meld je dan minstens één maand van tevoren af.
Opzeggen kan per email.
De lessen zijn altijd onder voorbehoud. Bij verhindering van de docent wordt gezorgd voor
vervanging. Indien de les onverhoopt toch komt vervallen, word je hiervan tijdig op de
hoogte gesteld en wordt de les niet in rekening gebracht.

Schoolvakantie en de les





Ik houd zoveel mogelijk dezelfde vakanties en feestdagen aan van de basisscholen.
In de basis is er geen les tijdens de reguliere schoolvakanties.
Zijn er wel lessen tijdens een schoolvakantie , dan betaal je gewoon je lesgeld als je bij de les
aanwezig bent.
Zijn er in deze periode wel lessen, maar kom je niet dan betaal je geen lesgeld.

Vakanties buiten de schoolvakantie en gemiste lessen



Ga je met vakantie buiten de schoolvakantie, dan loopt je abonnement door. Je kunt
gemiste lessen binnen je lesblok inhalen als je weer terug bent van vakantie (mits er plek is).
Er vindt geen restitutie of korting plaats voor gemiste lessen.

Aansprakelijkheid




De docent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en of psychische
klachten. Medische bijzonderheden en psychische klachten meld je van tevoren aan de
docent. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de deelnemer.
YogabyNatasja is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of diefstal van persoonlijke
bezittingen.

