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Yoga in Aandacht & Eenvoud staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem 
onder nummer 638 37 404  

1. Toepasselijkheid  
1.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle yoga- en meditatie 
klassen, proeflessen, workshops en retraites georganiseerd door Yoga in Aandacht & 
Eenvoud. Door deelname aan elke bovengenoemde dienst en/ of inschrijving hiervan 
verklaart de cursist/deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene 
Voorwaarden. Per definitie ben je een cursist of deelnemer als je diensten van Yoga in 
Aandacht & Eenvoud afneemt.  
1.2 Yoga in Aandacht & Eenvoud kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. 
De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds 
beschikbaar op de Website.  
1.3 De Algemene voorwaarden zijn altijd op papier beschikbaar op aanvraag. 
 

2. Yoga- en meditatieklassen 
2.1 Inhalen van klassen is in dezelfde week mogelijk indien er plaats is bij een andere yoga- 
meditatieklas. Dit geschiedt altijd in overleg. 
 
3. Aanmelding Yoga/ meditatieklassen/ 1 op 1 begeleiding/ workshops/ retraites  
3.1 Cursisten/ deelnemers volgen klassen op basis van een aaneengesloten lesblok. Deze 
blokken lopen van Januari t/m Juni en van Juli t/m December.  
3.2 De cursist/ deelnemer meldt zich voor een yoga- meditatieklas, 1 op 1 begeleiding, 
workshop of retraite schriftelijk aan. Daarmee is de aanmelding definitief. De cursist ontvangt 
hiervoor een factuur met een betalingstermijn van 7 dagen. De betaling geschiedt conform 
artikel 4. 
3.4 Cursisten/ deelnemers kunnen een 1 op 1 begeleiding ontvangen waarvoor een afspraak 
op aanvraag in overleg ingepland wordt. De betaling geschiedt conform artikel 4. 
3.5 De cursist/ deelnemer meldt zich aan voor een workshop of retraite. De aanmelding is 
definitief via het betreffende ondertekend inschrijfformulier. De betaling geschiedt conform 
artikel 4. 
 
4. Betaling en Prijswijziging 
4.1 Voor iedere dienst die Yoga in Aandacht & Eenvoud levert ontvangt de cursist/deelnemer 
een factuur. 
4.2 De geldende prijzen staan altijd op de Website van Yoga in Aandacht & Eenvoud.  
4.3 Yoga in Aandacht & Eenvoud behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende 
lesblokken, retraites en workshops te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf 
aangekondigd door middel van een mailing en door een vermelding op de Website. 
4.4 Bij geen of geen tijdige betaling houdt Yoga in Aandacht & Eenvoud zich het recht voor de 
incasso en invorderingskosten op de cursist/ deelnemer te verhalen. Tevens vervalt het recht 
op deelname geheel of gedeeltelijk. 



4.5 De cursist ontvangt voor een yoga- meditatieklas een factuur per lesblok. De betaling voor 
een lesblok geschiedt per kwartaal uiterlijk op 7 jan, 7 april, 7 juli en op 7 oktober. De betaling 
per half jaar geschiedt uiterlijk op 7 januari en op 7 juli. 
4.6 De betaling voor een proefles geschied via contante betaling voor aanvang van een les en 
de cursist/deelnemer krijgt hiervoor een genummerde bon. Bij aanmelding voor een lesblok 
wordt de proefles in mindering gebracht op het verschuldigde bedrag van het lesblok. 
4.7 De betaling van een 1 op 1 begeleiding geschiedt conform factuur uiterlijk binnen 7 dagen 
na factuurdatum. 
4.8 De betaling voor een workshop dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang workshop te zijn 
bijgeschreven.   
4.9 De betaling voor een retraite gaat als volgt. De betaling van 25% van de factuur geschiedt 
binnen 7 dagen na factuurdatum. 75% van de factuur dient uiterlijk 4 weken voor aanvang 
retraite te zijn bijgeschreven.  
  
5. Annulering 
5.1 Annulering van een lesblok is kosteloos mogelijk 1 maand voor aanvang van het 
betreffende lesblok. Met andere woorden voor 1 juni en voor 1 december.  
5.2 Annulering van een 1 op 1 begeleiding is kosteloos tot 24 uur voor de geplande afspraak. 
Bij annulering daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 
5.3 Annulering van een workshop is kosteloos tot 7 dagen voor aanvang van de workshop. 
Daarna wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht. 
5.4 Annulering van een retraite is mogelijk tot uiterlijk 6 weken voor aanvang. De 25% 
betaling bij aanmelding wordt niet gerestitueerd.  
 
6. Data  
6.1 Het geldende lesrooster en de data voor workshops en retraites staan altijd op de 
Website. Yoga in Aandacht & Eenvoud behoudt zich het recht voor deze data op elk moment 
te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door 
middel van een mailing.  
6.2 Yoga in Aandacht & Eenvoud behoudt zich het recht voor om een geplande yoga- 
meditatieklas te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval wordt voor de klas 
vervanging geregeld of op een ander moment ingehaald.  
 
7. Beëindiging en Opschorting Lidmaatschap  
7.1 Het voortijdig beëindigen van een lesblok is volledig voor rekening van de cursist/ 
deelnemer.  
7.2 Het volgen van lesblokken loopt stilzwijgend door. Indien je het volgende lesblok niet wilt 
volgen, meld je dat schriftelijk uiterlijk een maand voor aanvang van het volgende lesblok 
conform artikel 5.  
7.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de cursist/ deelnemer de geldigheid van de 
betaalde yoga meditatieklassen voor een periode van maximaal 3 maanden laten opschorten. 
Een verzoek om opschorting wordt schriftelijk ingediend bij Yoga in Aandacht & Eenvoud en is 
vergezeld van een doktersverklaring.  
 
 
 



8. Aansprakelijkheid  
8.1 Yoga in Aandacht & Eenvoud aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk 
letsel, verlies of schade, die tijdens het volgen van yoga meditatie klassen, 1 op 1 begeleiding, 
workshops, retraites bij Yoga in Aandacht & Eenvoud, zijn ontstaan. Deelname geschiedt 
derhalve op eigen risico. 
8.2 Indien je er niet zeker van bent of de geboden diensten bevorderlijk zijn voor je 
gezondheid, consulteer dan altijd een arts. 
8.3 Yoga in Aandacht & Eenvoud is aangesloten bij de VYN en zal de beroepscode van de VYN 
naleven.  
 
9. Persoonsgegevens  
9.1 Yoga in Aandacht & Eenvoud verzamelt persoonsgegevens van de cursisten/ deelnemers 
voor het: 
- bijhouden van haar ledenbestand  
- voor de administratie van de ontvangen gelden 
- op de hoogte te brengen van activiteiten van Yoga in Aandacht & Eenvoud en eventuele 
wijzigingen, bijvoorbeeld, de data. 
9.2 Yoga in Aandacht & Eenvoud gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens 
om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  
9.2 Yoga in Aandacht & Eenvoud geeft de persoonsgegevens van de cursisten/ deelnemer 
nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.  
 
10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting  
10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
 
 


