
Algemene voorwaarden Yogapraktijk Yvonne Esser  

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid 

1.1 Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid 

wordt de cursist geadviseerd om de huisarts of medisch specilaist te raadplegen.  

1.2 De Yogapraktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als 

gevolg van enig ongeval of letsel van de cursist. 

1.3 De Yogapraktijk is niet verantwoordelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel 

direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de cursist.  

1.4 Schade die door de cursist al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht 

worden aan eigendommen van de Yogapraktijk, dienen te worden vergoed.  

 

Artikel 2. Lidmaatschap 

2.1 De cursist sluit een tweemaandelijks yoga- abonnement af waarmee hij kan deelnemen aan de  

      yogalessen op het afgesproken tijdstip.  

2.2 Een yoga-abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

2.3 Indien de cursist geen gebruik maakt van het recht op deelname aan de les, vindt geen restitutie  

      plaats van het lesgeld.  

2.4 Indien de cursist niet aanwezig kan zijn bij de les en zich heeft afgemeld voor de les (uiterlijk een  

      uur van tevoren) kan de les, indien mogelijk, tot uiterlijk 2 maanden daarna worden  

      ingehaald. Dit gebeurt altijd in overleg met  Yvonne, bij voorkeur per mail. 

 

Artikel 3. Betaling en opzeggen 

3.1  De betaling van het abonnementsgeld dient overgemaakt te worden in de eerste week van de  

       nieuwe lesperiode op NL08 INGB 0006 0154 28 t.n.v. Y.Esser onder vermelding van de maanden 

       waarvoor de betaling geldt.   

3.2 De opzegtermijn is 1 maand voor het aflopen van de abonnementsperiode en dient per e-mail     

       aan de praktijk te worden doorgegeven. 

3.3 Als de cursist langdurig afwezig is vanwege ziekte (langer dan 4 weken) kan in overleg bekeken   

       worden of er een aanpassing kan worden gedaan in het lesgeld.  

3.4 De docent behoudt zich het recht voor 1 maal per seizoen het lesgeld aan te passen en zal dit  

       tijdig via e-mail doorgeven.  

 

Artikel 4. Yogamatten 

4.1 Er zijn oefenmatten aanwezig in de praktijkruimte, tevens zijn er kussens en dekens aanwezig 

      voor gebruik in de lessen. In verband met hygiëne dient de cursist zelf een badlaken mee te  

      nemen om over de mat te kunnen leggen. 

 

 



 

Artikel 5. Feestdagen, vakantie en annulering lessen 

5.1 In de maanden juli en augustus is de yogapraktijk gesloten. Overige lessen die uitvallen vanwege  

      vakantie  worden tijdig per e-mail gecommuniceerd. Een seizoen bestaat uit 5 lesperiodes van 2  

      maanden. Het lesgeld is elke periode gelijk ongeacht het exacte aantal lessen. Dat zal de ene  

      periode meer zijn dan de andere. Gemiddeld genomen vallen er 6 lessen (schoolvakanties) uit per  

      seizoen.  

5.2 Wanneer een les onverwacht uitvalt door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld door 

       ziekte van de docent) kan bekeken worden of er inhaalmogelijkheden zijn in de daarop volgende  

       periode. Als dit vaker dan 1 maal per seizoen gebeurt, zal het verrekend worden met het lesgeld.     

5.3 De docent behoudt zich het recht voor om tijdens het seizoen af en toe een langere vakantie dan  

       de schoolvakanties te  plannen en zal daarbij het lesgeld naar rato aanpassen.  

 


